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Дайджест містить представлені в інтернет-просторі повнотекстові 

матеріали про культурно-просвітницьку діяльність наукової бібліотеки 

Київського національного університету культури і мистецтв упродовж 

2017 року.  

Видання призначене студентам, аспірантам, магістрантам, усім, хто 

цікавиться життям бібліотеки університету. 

 

УДК 027.7(477-25)«2017» 
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Від укладачів 

 

Наукова бібліотека Київського національного університету культури і 

мистецтв є структурним підрозділом університету, що  здійснює інформаційну 

підтримку і супровід науково-дослідної та навчальної діяльності. 

Життєдіяльність бібліотеки є різноплановою, наповненою великою кількістю 

змістовних подій. Для зберігання інформації про історичні та значимі події, у 

2012 році започатковане щорічне видання «Літопис подій». 

Враховуючи накопичений досвід, підготовлено цю збірку, яка охоплює 

події 2017 року: презентації нових книг; майстер класи та практичні заняття для 

студентів; художні та книжкові виставки; участь у науково-практичних 

семінарах і конференціях; кроки у здійсненні інформаційно-освітніх проектів. 

Проект «Скарби нації». Мета – дослідження і популяризація об’єктів 

нематеріальної культурної спадщини України за 6 напрямами: «Петриківський 

розпис»; «Косівська мальована кераміка»; «Кролевецькі ткані рушники»; 

«Козацькі пісні Дніпропетровщини»; «Опішнянська кераміка»; «Культура 

хліба». За першими трьома напрямами створено відповідні інформаційно-

бібліографічні ресурси. Інформаційний проект «12+ книг року». Мета – 

інформування спільноти про нові видання (монографії, навчальні посібники, 

словники), авторами яких є викладачі університету, які опубліковані у 

поточному році та поповнили  фонд бібліотеки. У рамках проекту «12+ книг 

року» проводяться презентації найновіших наукових доробків викладачів 

Київського національного університету культури і мистецтв.  

Матеріал подано у хронологічному порядку висвітлених подій. 
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1. «12+ книг року» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://lib.knukim.edu.ua/12knig-roku-pidsumki-2016/ 

Дата: 12.01.2017 

Підбиваємо підсумки інформаційного проекту Наукової бібліотеки 

КНУКіМ «12+книг року». 

Мета проекту – інформування наукової, педагогічної і мистецької 

спільноти України про нові видання викладачів університету, що публікувалися 

у поточному році і є у фонді бібліотеки. 

За 2 роки існування проекту (з 1 січня 2015 р. по 31 грудня 2016 р.) 

презентовано 72 видання. 

Упродовж 2016 року на сайті університету 

та у виставковій залі бібліотеки представлено 44 

нові видання (у 2015 р. – 28 видань). 

Структура видань за інформаційними 

ознаками наступна: 5 монографій, 7 колективних 

монографій, 14 навчальних посібників і 

підручників, 3 збірки науково-методичних 

праць, 1 нотне видання, 1 довідник, 1 плакатний 

проект, 12 видань – матеріалів конференцій та 

круглих столів. 

Найбільшу частку (31,8%) складають навчальні видання (підручники і 

навчальні посібники). На другому місці – матеріали конференцій та круглих 

столів (27,27%), на третьому – монографії і колективні монографії (11,36 та 

15,9% відповідно). 
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Авторами монографій є: О. О. Бігус, Т. О. Долбенко, Ю. О. Карягін, 

І. П. Печеранський, М. С. Тимошик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одноосібні автори навчальних посібників: М. М. Барнич, 

К. М. Кириленко, О. А. Корнієвський, С. С. Яценко. 

Автори – викладачі кафедр 
Учасниками проекту у 2016 році стали науковці 16 кафедр КНУКіМ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 видань презентували викладачі факультету кіно і телебачення КНУКіМ. 

За інформаційними ознаками структура видань наступна: 1 монографія 

(М. М. Барнич), 7 колективних монографій, 2 збірки науково-методичних праць, 

матеріали всеукраїнської конференції та 6 круглих столів. 

7 видань презентували викладачі кафедри державного управління і права. 

5 видань – викладачі кафедри філософії, у тому числі – матеріали 

всеукраїнської конференції у 2 ч. 

4 видання – викладачі кафедри книгознавства і бібліотекознавства (нині – 

ІБАС). 

2 видання – викладачі кафедри сучасної хореографії. 
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Структура контингенту авторів за наявністю наукового звання 

Із 29 окремих видань, представлених у проекті (за виключенням збірок 

праць, матеріалів конференцій і круглих столів), – 14 видань підготували 

автори – доктори наук, зокрема: 

– доктор культурології (Т. О. Долбенко), 

– доктор філософських наук (І. П. Печеранський, В. В. Танчер), 

– доктор педагогічних наук (К. М. Кириленко), 

– доктор філологічних наук (М. С. Тимошик), 

– доктор наук з державного управління (Т. І. Биркович, В. Г. Горник), 

– доктор політичних наук (О. А. Корнієвський). 

11 видань підготовлені авторами, які мають наукове звання «Кандидат наук». 

Автори – лідери за кількістю представлених книг 

 

Т. О. Долбенко, Ю. І. Горбань презентували у рамках проекту по три 

книги; І. П. Печеранський – дві книги, В. Г. Горник – 4 книги, І. С. Бондар – 

7 навчальних посібників. 

Книги, рекомендовані 

Міністерством освіти і науки 

України 

Із загальної кількості 

представлених книг 2 навчальні 

посібники мають гриф Міністерства 

освіти і науки України. 
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Упродовж 2016 року в рамках проекту проведено 6 заходів – 

презентацій нових наукових праць викладачів КНУКіМ: 

– навчального посібника «Педагогічна культурологія» І. П. Печеранського 

та В. Л. Савельєва; 

– навчального посібника «Зберігання документів у бібліотеках» 

Т. О. Долбенко, Ю. І. Горбаня; 

– навчального посібника «Політика в публічному управлінні» колективу 

авторів: І. С. Бондаря, В. Г. Горника, С. О. Кравченка, В. В. Кравченко; 

– навчального посібника «Особливості публічного управління та 

адміністрування» колективу авторів: В. Д. Бакуменка, І. С. Бондаря, 

В. Г. Горника, В. В. Шпачука. 

– навчального посібника «Сучасний танець. Основи теорії і практики» 

колективу авторів викладачів кафедри сучасної хореографії (О. О. Бігус, 

О. О. Маншилін, Д. О. Кондратюк, Л. В. Мова, А. В. Журавльова, І. І. Герц, 

Н. П. Донченко, Н. П. Батєєва); 

– видання «Філософська абетка. Арт-формат» К. М. Кириленко. 

Підсумовуючи результати проекту «12+книг року» у розрізі 2016 року, 

варто зазначити, що ця форма бібліотечної роботи актуальна і доцільна для 

реалізації у науковому просторі вищого навчального закладу. 

Проект позитивно впливає на розвиток співпраці бібліотеки та кафедр 

університету, сприяє налагодженню книгообміну з авторами. 

Завдяки проекту пропагуються здобутки науково-педагогічних 

працівників університету, зміцнюються позиції бібліотеки в інформаційному 

середовищі КНУКіМ. 
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2. Символи, які поєднали дві культури [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://lib.knukim.edu.ua/simvoli-yaki-poiednali-dvi-kulturi/ 

Дата: 07.02.2017 

Розширюючи напрямки реалізації інноваційно-освітнього 

проекту «Скарби нації», Наукова бібліотека Київського національного 

університету культури і мистецтв, Кафедра міжнародного туризму Факультету 

готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, Кафедра музеєзнавства і 

пам’яткознавства Факультету культурології, Київський міський будинок вчителя 

розпочали у 2017 році цикл зустрічей із сучасними майстрами прикладного-

декоративного мистецтва у рамках Культурологічної Студії «Автентика». 

Метою діяльності Студії є популяризація автентичного народного ремесла, 

прикладного-декоративного мистецтва та творчості сучасних майстрів. 

Упродовж 2017 року заплановано проведення заходів, присвячених 

петриківському розпису, книжковій і станковій графіці, традиціям виготовлення 

косівської мальованої кераміки, майстер-класів з виготовлення ляльки-мотанки 

та витинанки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 лютого у Київському міському будинку вчителя відбулося урочисте 

відкриття персональної виставки «Українська душа з вірменським серцем», 

члена Національної спілки майстрів народного мистецтва України, Спілки 

дизайнерів України Марини Саркісян. 

На виставці представлено близько 60 робіт художниці, виконаних у стилі 

петриківського розпису.  
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Власне, сама назва виставки – «Українська душа з вірменським серцем» – 

підкреслює, що вона присвячена Петриківському розпису та Хачкарам – 

шедеврам, які визнані ЮНЕСКО Світовою спадщиною людства. 

Петриківський розпис – український феномен декоративно-прикладного 

мистецтва, внесений до Репрезентативного списку нематеріальної культурної 

спадщини людства ЮНЕСКО у грудні 2013 року. 

Хачкари – самобутній елемент вірменської культури – включені до Списку 

світової спадщини ЮНЕСКО у 2010 році. Ні в одній країні світу немає нічого 

подібного. Саме слово «хачкар» включає в себе два вірменських кореня. «Кар» в 

перекладі з вірменської означає «камінь», а «хач» – «хрест». Але хачкар не 

просто кам’яний хрест, а художній символ вірмен. 

У серії «Хачкари у петриківському розписі» Марина Саркісян спробувала 

показати вірменську пам’ятку культури та архітектури на площині картини в 

обрамленні петриківських квітів. 
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З вітальним словом на відкритті 

виставки виступили директор 

Київського міського будинку вчителя 

Руслана Рудковська, засновник 

міжнародного етнокультурного 

проекту «Folk Ukraine» Ігор 

Добруцький, голова Української 

єпархії Вірменської Апостольської 

церкви Маркос Оганнисян, голова Ради 

київських вірменок Саломе Енгібарян. 

Звучало привітання від Голови Союзу 

вірмен України Вілена Шатворяна. 

Алла Гаврилюк, доцент кафедри 

міжнародного туризму Київського 

національного університету культури і 

мистецтв у вітальному слові зазначила: 

«Мистецькі шедеври Марини Саркісян 

відомі в Україні, ними пишаються у 

Вірменії, про них знає увесь світ. Творчий шлях художниці показує, що можна 

одночасно любити ту країну, яка дає сили для творчості і, водночас, не забувати 

про своє етнічне коріння та національні святині». 

 

Вірші та дружні побажання художниці подарували учні, друзі, колеги: 

Заслужений майстер народної творчості України Тамара Вакуленко, заступник 

директора Академії мистецтва краси Ольга Ігнашева, завідувач відділу 

образотворчого мистецтва Обухівської дитячої школи мистецтв Лариса 

Рябченко. 
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Марія Басенко зачитала 

вірш-присвяту художниці, де 

звучать такі слова: 

Ти поєднала дві культури, два 

народи. 

Дві долі тут лягли на білім 

полотні. 

Хай обнімуть тебе і слава, й 

нагороди, 

Бо сила творчості горить в твоїй 

душі. 

Справжньою окрасою свята стали музичні привітання, зокрема пісні у 

виконанні солістки хору Київської вірменської церкви Србоц Нагатакац Ані 

Папікян та молодої співачки Амелії Підлісної. Учасниці хореографічного 

колективу Київської вірменської громади «Відродження» виконали «Танець 

дівчат». 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  



12 
 

Марина Саркісян – художниця, 

майстер петриківського розпису. 

Викладач образотворчого та 

декоративно-прикладного мистецтва в 

«Академії мистецтва краси» (м. Київ). 

Магістр з дизайну інтер’єру, викладач-

дослідник. 

Працює у різних жанрах, але 

перевагу віддає декоративному 

петриківському розпису. Учасниця 

міських і міжнародних виставок та арт-проектів. Втілює Петриківку на 

різноманітних матеріалах: папері, дереві, склі, тканині, розписує інтер’єри. 

Професійно почала створювати картини з липня 2009 р. Серед улюблених 

сюжетів – чарівні птахи та квіти, оберегова символіка – «Берегиня». Новаторські 

підходи художниці можна прослідкувати у серії робіт «Натюрморти у 

петриківському розписі» (2013) та серії «Вірменські Хачкари у петриківському 

розписі» над якими майстриня працює з 2014 року і донині. 
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3. Згадаємо героїв майдану… [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://lib.knukim.edu.ua/zgadaiemo-geroiv-maydanu/ 

Дата: 20.02.2017 

Минуло понад три роки від початку Революції Гідності… Зараз, 

озираючись назад, ми усвідомлюємо, що події на Майдані змінили життя не 

лише нашої країни, а й світу загалом. 

Під час Революції Гідності понад сотня людей загинули від куль, побиття 

або відійшли у вічність пізніше від отриманих на Майдані поранень. Їх назвали 

Героями Небесної сотні. Пам’ятний День Героїв Небесної Сотні (20 лютого) 

встановлено Указом Президента України Петра Порошенка «Про вшанування 

подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної 

Сотні». 

Революція Гідності не скінчилася – барикади з Майдану перемістилися на 

схід. Але подвиг Небесної Сотні став фундаменом оновленої держави і єдності 

народу. Події Євромайдану спричинили докорінну зміну в душах, серцях та 

свідомості українців. 

З метою збереження пам’яті про ці події наукова бібліотека КНУКіМ 

пропонує ознайомитися з новими надходженнями до бібліотеки 
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Виданнями знаходяться в читальному залі бібліотеки. 
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4. Свято рідної мови [Електронний ресурс]. – 

http://lib.knukim.edu.ua/cvyato-ridnoi-movi/  

Дата: 24.02.2017 

За даними ЮНЕСКО у світі говорять приблизно шістьма тисячами різних 

мов, проте половині з них загрожує зникнення. Мета свята цього дня – підтримка 

мовного та культурного різноманіття та багатомовності, про що було оголошено 

на ХХХ сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО (26 жовтня–17 листопада 1999 

року в Парижі). 

Наукова бібліотека запрошує всіх до читального залу (Є. Коновальця, 36) 

переглянути книжкову виставку, присвячену Святу рідної мови. Виставка 

представляє частину видань з фонду бібліотеки, присвячених українській мові 

(мовознавчі дослідження, навчальні посібники, словники тощо). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Мова є дзеркало думок народу; розумовий склад кожної раси 

відливається, як стереотип, в її мову, вибивається на ньому, як медаль. 

Хуліо Сехадор 

 Рідна мова – мати єдності, батько громадянства і сторож держави. 

Мікалоюс Даукша 
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Нападати на мову народу – це 

означає нападати на його серце. 

Г. Лаубе 

 Для пізнання моралі 

якогось народу намагайся перш 

за все вивчити його мову. 

Піфагор Самоський 

 Мова – душа кожної 

національності, її святощі, її 

найцінніший скарб. 

Іван Огієнко 

 Мова – це не просто спосіб 

спілкування, а щось більш 

значуще. Мова – це всі глибинні 

пласти духовного життя народу, 

його історична пам’ять, 

найцінніше надбання віків, мова 

– це ще й музика, мелодика, 

фарби, буття, сучасна, художня, 

інтелектуальна і мисленнєва 

діяльність народу 

Олесь Гончар 

 Найбільше і найдорожче 

добро кожного народу – це його 

мова, та жива схованка 

людського духу, його багата 

скарбниця, в яку народ складає І своє давнє життя і свої сподіванки, розум, 

досвід, почування. 

Панас Мирний 

 Мова – духовне багатство народу. 

Василь Сухомлинський 

 Мова – це кров, що оббігає тіло нації. Виточи кров – умре нація. 

Юліан Дзерович 
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Чи встигли ви відчути наближення весни, порадіти чи порадувати близьких 

чимсь цікавим на Масляному тижні? 

Іще маєте час до неділі 26 лютого включно. Цей день – завершальне зимове 

традиційне свято – масляна або сирна неділя. 

Про традиції святкування Масленої в Україні, про обряди, звичаєві дії, ігри 

можете дізнатися з книг: 
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А щоб поласувати та пригостити рідних і друзів смачненьким, можете 

приготувати, крім своїх улюблених страв, нові або добре забуті старі, рецепти 

яких вам підкажуть видання: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знайдете в них величезну кількість підказок, як приготувати вареники й 

млинці з найрізноманітнішими начинками, присканці, гречаники, пампушки, 

бабки, сластьони, шулики, сирники. 

Бібліотека КНУКіМ із задоволенням надасть вам ці та подібні книги, щоб 

святкували ви радо та смачно! 
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6. Вітаємо професора Миколу Ткача з високою нагородою! 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://lib.knukim.edu.ua/vitaiemo-profesora-mikolu-tkacha-z-viso/ 

Дата: 02.03.2017 

З нагоди 75-річчя від дня народження, за визначну творчу та наукову 

діяльність відомий український письменник, професор кафедри культурно-

дозвіллєвої діяльності КНУКіМ Микола Ткач нагороджений міжнародною 

патріотичною медаллю Івана Мазепи. 

 

Наукова бібліотека КНУКіМ вітає Миколу Михайловича з нагородою. 

Бажаємо невичерпної творчої енергії, сила та наснаги, нових творчих досягнень, 

міцного здоров’я, плідної праці та нових звершень. 

Міжнародна патріотична медаль Івана Мазепи заснована в 2016 році 

Міжнародною літературно-мистецькою Академією України для відзначення 

письменників, митців, науковців, перекладачів, журналістів, громадських діячів 

за визначну патріотичну діяльність, спрямовану на підтримку незалежності 

нашої держави, активну пропаганду української культури, літератури, 

мистецтва, книговидання, видатних діячів України у світі.  
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7. Звучить в Україні Шевченкове слово [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://lib.knukim.edu.ua/zvuchit-v-ukraini-

shevchenkove-slovo/ 

Дата: 09.03.2017 

Серед тих визначних діячів, чиї серця, помисли, талант спрямовані на 

служіння народові, чия душа сповнена високої любові до Батьківщини, Тарас 

Григорович Шевченко по праву займає почесне місце, бо з вогнем у душі 

захищав свободу і незалежність вітчизни, честь і гідність народу. 

З нагоди відзначення шевченківських днів в Україні Наукова бібліотека 

КНУКіМ пропонує ознайомитися з книжковою виставкою «Звучить в Україні 

Шевченкове слово». Перший розділ виставки дає можливість зануритись в світ 

поезії та прози Кобзаря. Серед експонованих книг: 

Шевченко Т. Г. Зібрання творів: у 6 т. / Т. Г. Шевченко ; редкол. 

М. Г. Жулинський та ін. – Київ : Наука, 2001 – 2003. 

Шевченко Т. Г. Давидові псалми: автографи Т. Шевченка, 

давньослов’янські тексти, українські переклади / Т. Г. Шевченко. – Київ : Дім, 

Сад, Город, 2000. – 83 с. 

Шевченко Т. Г. Думи мої, думи мої: [книга-білінгва] = Мисли мои, мисли 

мои / Т.  Г. Шевченко; пер. от укр. Димитр Методиев. – Одеса : Маяк, 2008. – 

384 с. 

Шевченко Т. Г. «Я так її, я так люблю…»: вибрані вірші та поеми / 

Т. Г. Шевченко; упоряд. М.  М. Павлюк, М. Г. Жулинський. – Київ : Либідь, 

2004. – 704 с. 
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Другий розділ знайомить з літературознавчими й біографічними 

дослідженнями життя і творчості Шевченка. Бібліотека звертає увагу читачів на 

кілька цікавих видань: 

Іван Огієнко (Митрополит Іларіон). Тарас Шевченко / І. Огієнко; упоряд., 

автор передм. і комент. М. Тимошик. – Київ, 2003. – 430 с. 

Слухай Н. В. Світ сакрального слова Тараса Шевченка: монографія / 

Н. В. Слухай. – 2-е вид., випр. і доп. – Київ : ВПЦ «Київ. ун-т», 2014. – 224 с. 

Шевченкознавство в сучасному світі : монографія / Н. Л. Білик, 

І. П. Бондаренко, Г. Г. Верба та ін. ; за ред. І. П. Бондаренка, Л. В. Коломієць. – 

ВПЦ «Київ. ун-т», 2014. – 463 с. 

Третій розділ виставки присвячений творчості Т. Г. Шевченка як 

художника. Найцікавішими серед представлених є книги: 

Тарас Шевченко : живопис, графіка : альбом / авт.-сост. Д. В. Степовик. – 

Київ : Мистецтво, 1986. – 175 с. : іл. – Текст укр., рос., англ., франц. мовами. 

Український живопис : сто вибраних творів : альбом /авт.-упоряд. 

Ю. В. Белічко. – Київ : Мистецтво, 1989. – 191 с. : іл. –  Текст укр., резюме рос., 

англ., франц. мовами. 

Всіх бажаючих Наукова бібліотека КНУКіМ запрошує ще раз звернутися 

до творчості Великого Кобзаря і побачити знайому постать в новому світлі. 
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8. День поезії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://lib.knukim.edu.ua/den-poezii-2/ 

Дата: 22.03.2017 

Всесвітній день поезії дає 

можливість заявити про себе 

бібліотекам, які відкривають 

читачам творчість сучасних поетів, 

відроджують одвічну традицію 

живого звучного поетичного слова. 

З нагоди свята у Науковій 

бібліотеці КНУКіМ відбулась 

презентація збірок віршів студентів 

Факультету культурології – Лілії 

Борисенко (група КББ-45) та 

Вадима Остапука (група КББ-54). 

Відкрив захід директор наукової бібліотеки, кандидат культурології, 

доцент кафедри бібліотечної, інформаційної та архівної справи Юрій Іванович 

Горбань привітав всіх присутніх зі святом та з виходом поетичних збірок, 

зазначивши: «Поезія допомагає нам жити разом. Вона необхідна для 

встановлення діалогу між культурами та гармонійної взаємодії між різними 

суспільствами. Заохочення поетичної творчості, її поширення – це ще один із 

чинників сприяння культурному різноманіттю, життєво важливе джерело 

натхнення, відроджуване живою словом поета в багатогранних творчих 

проявах». 
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З вітальним словом звернулася до всіх присутніх доктор наук із соціальних 

комунікацій, завідувач кафедри бібліотечної, інформаційної та архівної справи 

Тетяна Юріївна Гранчак: «Ми живемо в технократизованому світі, 

переобтяженому інформацією. Нас оточують програми, стандарти, 

алгоритми… Щоб залишатися справжніми людьми, ми маємо зберегти в собі 

здатність відчувати і творити, бачити незвичайне у звичайних речах навколо, 

цінувати прекрасне. Здатність творити живе в кожному з нас, але не кожен 

знаходить можливість і час зазирнути в себе самого і розібратись у своїх 

почуттях і думках. Наші сьогоднішні дебютанти не лише самі змогли 

зупинитись у неспинному потоці подій і днів і озирнутись, щоб розгледіти щось 

важливе, але й долучили нас до свого внутрішнього бачення. Я вітаю їх із вдалим 

дебютом, дякую за чудові поетичні миттєвості і хочу побажати натхнення і 

подальших творчих успіхів!» 

 

 

 

 

 

 

 

Привітала всіх присутніх 

заступник декана факультету 

культурології, кандидат 

історичних наук, доцент кафедри 

бібліотечної, інформаційної та 

архівної справи Олена 

Олександрівна Каракоз: «Нині 

поезія стала настільки 

популярною, що їй на пошану 

навіть день окремий призначили – 

21 березня. Пройдуть роки, і 

Україна відкриє для себе імена 

незрівнянного Вадима Остапука, талановиту Лілію Борисенко які писатимуть 

на вічні теми: кохання та зради, щастя і горя, дружби та ненависті, миру та 

війни…». 
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Студентів-поетів вітали друзі та одногрупники, читаючи свої вірші, 

виконуючи пісні, підтримуючи гучними оплесками. 
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Працівники наукової бібліотеки до цьогорічного заходу підготували 

книжкову виставку «Поезія – це музика слів». Всіх шанувальників поезії, 

запрошуємо ознайомитися з виставкою в читальній залі бібліотеки, яка 

експонуватиметься до 24 березня. 

Молоді поети подякували керівництву університету та факультету за 

сприяння у виданні збірок. 

Захід був цікавим та змістовним, а головне, що всім сподобалось, адже світ 

поезії прекрасний і незвіданий і кожен, хто потрапляє в нього отримує безодню 

естетичної насолоди і влаштовує свято своїй душі. 
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9. Семінар [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://lib.knukim.edu.ua/seminar/ 

Дата: 28.03.2017 

Професія бібліотекаря вимагає глибокої обізнаності з усіма складовими 

бібліотечної діяльності, систематичного оновлення знань, постійного 

ознайомлення з новинками фахової літератури та періодичних видань. 

Дієвою формою підвищення кваліфікації є семінари. 24 березня 2017 року 

працівники наукової бібліотеки (Винокурова С. Г., зав. науково-методичного 

відділу, Чернявська А. А., зав. відділу комплектування та наукової обробки 

документів, Якубенко Я. А., зав. відділу книгозберігання) взяли участь в семінарі 

«Збереження фондів в добу цифрових технологій: сьогодення і перспективи», 

організованому Державною науково-технічною бібліотекою України. 
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Заступник директора ДНТБ 

України Москаленко О. О. окреслила 

основні проблеми збереження фондів, з 

якими стикаються всі наукові 

бібліотеки України. 

Микитенко А. М., зав. відділу 

електронної бібліотеки та Рудич О. Б., 

головний бібліотекар того ж відділу 

Національної бібліотеки України імені 

Ярослава Мудрого розповіли про 

досягнення і нові напрями діяльності 

щодо електронної бібліотеки «Культура України». 

Зав. відділу наукової організації 

та зберігання фонду ДНПБУ імені В. 

О. Сухомлинського Бондарчук О. Б. 

поділилась інформацією про 

оцифрування рідкісних і цінних 

видань. 

Про депонування як засіб 

збереження та оприлюднення 

результатів інтелектуальної діяльності 

з досвіду ДНТБ України доповіли 

Буленок В. В., зав. відділу 

депонування результатів інтелектуальної діяльності ДНТБ України та 

Афанасьєва Г. А., гол. бібліотекар відділу депонування результатів 

інтелектуальної діяльності. 

Участь у семінарі націлила бібліотечних працівників на розуміння, 

важливості місії і значення діяльності бібліотек у збереженні національного 

надбання українського народу, його мови, літератури і мистецтва, зберігання та 

трансляцію духовних цінностей вітчизняної культури, які є важливими 

чинниками національної ідентифікації та формування національної свідомості 

народу. 
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10. Книжкова таїна Миколи Ткача [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://lib.knukim.edu.ua/knizhkova-taina-mikoli-tkacha/ 

Дата: 31.03.2017 

У святковій атмосфері 

читальної зали Наукової 

бібліотеки КНУКіМ відбулась 

презентація персонального 

бібліографічного покажчика 

«Ткач Микола Михайлович». 

Створили унікальне видання і 

провели урочистості 

співробітники науково-

методичного відділу книгозбірні 

з нагоди ювілею Миколи Ткача – 

кандидата історичних наук, 

професора кафедри культурно-

дозвіллєвої діяльності. 

Відкрив захід директор Наукової бібліотеки, кандидат культурології, 

доцент кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи Юрій 

Горбань, який зазначив: «У 2013 році у бібліотеці започаткована серія 

бібліографічних покажчиків «Вчені КНУКіМ». Видання серії відображають 

друковані праці та наукову школу вчених університету, подають бібліографічні 

відомості та літературу про їхнє життя і діяльність. Сьогодні ми презентуємо 

четвертий випуск серії, підготовлений до 75-річного ювілею кандидата 

історичних наук, професора Миколи Михайловича Ткача. Над підготовкою 

видання працювали укладачі: Олена Омельяненко-Набіуліна та Олена 

Скаченко». 
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Матеріали покажчика розкривають наукову, педагогічну, просвітницьку, 

фольклорну діяльність Миколи Ткача; із можливою повнотою відображають 

публікації за період із 1966 року до листопада 2016. 

Декан факультету культурології, 

кандидат культурології Валерій 

Кушнарьов побажав ювіляру здоров’я та 

нових творчих злетів і звернув увагу 

присутніх на те, що творчий шлях Миколи 

Михайловича дуже багатогранний і в часі 

налічує «п’ятдесят років, протягом яких 

видано п’ятдесят праць, а це дивовижно!». 

Завідувач сектору методичної 

роботи Олена Скаченко висловила на 

адресу іменинника щирі побажання 

міцного здоров’я і зауважила: «В 

етнологічних та фольклорних розвідках 

Микола Ткач досить часто 

використовує такі словосполучення, як 

чотири сторони світу, чотири пори 

року, чотири стіни хати. Ми спробували 

продовжити цей ряд і за допомогою 

інтерактивної презентації «Микола 

Ткач. Грані» детальніше розповіли про 

чотири складові культурного світу 

письменника – поезію, етнологію, наукові 

реконструкції та культурницькі проекти». 

У дарунок для Миколи Ткача прозвучала пісня «Слово до Різдва світла» 

(сл. М. Ткача, муз. Г. Володька) у виконанні народного артиста 

України Олександра Василенка. 
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Доктор філологічних наук, 

професор Микола Тимошик в 

урочистому зверненні підкреслив:  

«Микола Михайлович Ткач – дивовижний 

викладач, який зруйнував стереотип про 

педагогів своєю багатогранністю, бо 

відомий і як автор наукових праць, і як 

поет, і як фольклорист». Також Микола 

Степанович відмітив, що Микола Ткач 

для нього є уособленням справжнього 

українця, а не «салоїда та вареникоїда», 

як часто намагаються зображати нас «недоброзичливці». – «Головне, що 

М. М. Ткач і в радянські, і в часи незалежності завжди лишався собою – 

прямолінійним, відвертим, щирим». 

Інна Майко, колега письменника 

по Чернігівському земляцтву, побажала 

п. Миколі наснаги і щоб властиве йому 

завзяття не залишало його й надалі. 

Зокрема Інна Іллівна відзначила 

громадську діяльність М. М. Ткача, 

розповівши, що саме завдяки його 

старанням відкрито в Києві (вул. 

Антоновича, 14) меморіальну дошку 

О. Ф. Кістяківському, піонеру 

української правової науки, діяльність 

якого в Україні багато років 

замовчувалася. 

Бібліограф Наукової бібліотеки Оксана 

Бережна з нагоди свята підготувала буктрейлер – 

короткий відеосюжет – про наукову 

реконструкцію давньоруської пам’ятки «Слово о 

полку Ігоревім», виконану Миколою Ткачем, 

підкресливши, що робота дослідника над 

перекладом пам’ятки сучасною українською 

літературною мовою тривала 25 років. 

Яскравою ілюстрацією звучання пам’ятки 

стали фрагменти «Слова…», виконані 

випускником КДІКу (нині КНУКіМ), заслуженим 

артистом України Тарасом Силенком у 

супроводі бандури. 
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Дякуючи за добрі і відверті слова, 

письменник, кандидат історичних наук, 

професор Микола Ткач познайомив гостей 

із новими збірками поезії «Цвіт-полин» та 

«Час любові і болю». Зворушливо прозвучав 

у виконанні автора вірш «Пам’яті кіборгів». 

Заслужений працівник культури 

України, професор Петро Андрійчук у 

вітальному виступі зауважив, що з 

Миколою Михайловичем завжди легко 

співпрацювати через його відповідальність 

та виваженість. «М. М. Ткач – 

багатогранний: і історик, і викладач, і 

науковець. В цьому його особливість. Він бачить історію через фольклористику, 

фольклор – через історію… Від Миколи Ткача та його праць йде добро, тепло, 

толерантність. Це людина великої сили духу. Як бракує нам істинних, 

авторитетних, делікатних українців!» 

Заслужений артист України Михайло 

Полоз привітав свого «курінного у 

Чернігівському земляцтві», виконавши 

пісню «Забуяла весна». 

Композитор Геннадій Володько, 

який багато поетичних текстів М. М. Ткача 

поклав на музику, виступив з вітальним 

словом, відмітивши цінність його поезії – 

української по духу – у народженні 

української пісні. 

Завідувач кафедри культурно-

дозвіллєвої діяльності, доктор 

культурології, професор Ірина 

Петрова від імені кафедри і студентів 

поздоровила Миколу Ткача з ювілеєм, 

вручила особливий «Сертифікат щастя» 

за молодість, духовну зрілість і доброту. 
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11. У професійних реаліях [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://lib.knukim.edu.ua/u-profesiynikh-realiyakh/ 

Дата: 03.04.2017 

Студенти 3-го курсу (групи КББ-54) 

Кафедри інформаційної, бібліотечної та 

архівної справи Факультету культурології 

Вікторія Парубаєва, Леся Тищенко та 4-го 

курсу (групи КББ-43) Тетяна Терех, Ніна 

Герасимчук, Зоряна Криворучко, Маргарита 

Сухачова проходили практику в Науковій 

бібліотеці КНУКіМ. 

Основною перевагою стало те, що 

третьокурсники ознайомились із різними 

видами бібліотечних ресурсів практично, а 

саме: упорядкованими бібліофондами 

документів на різних носіях інформації, 

базами даних, мережевими інформаційними 

ресурсами, довідково-пошуковим апаратом, 

матеріально-технічними засобами 

опрацювання, зберігання та передачі інформації, і зокрема, особливостями 

організації обслуговування в бібліотеці. 

Також молодь набула практичних 

навичок у комплектуванні бібліотечних 

фондів, проведенні спільних наукових засідань, 

виставок книг, складанні бібліографічних 

списків для курсових, магістерських робіт, 

оформленні реєстраційних документів 

користувачів. 
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Студенти 4-го курсу у період 

переддипломної практики значно глибше 

усвідомили, як основні теоретичні положення 

реалізуються мовою конкретних методичних і 

технологічних рішень та дій. Вони 

проаналізували плани і звіти бібліотеки та 

окремих відділів, здійснили аналіз методичних 

матеріалів, виданих книгозбірнею за останні 

роки, брали участь у проведенні творчих заходів. 

Як запевнили стажери, практика у бібліотеці 

сприяла поглибленню інтересу до наукової 

роботи, формуванню професійного мислення і 

вихованню відповідальності за доручену справу. 

Наукова бібліотека 

КНУКіМ надала можливість 

професійно підготуватись 

майбутнім спеціалістам, навчила 

самостійності, ініціативності, 

набуттю організаційних, 

дослідницьких навичок, які 

забезпечують працевлаштування 

випускників за фахом. 
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12. Професійне зростання співробітників Наукової бібліотеки 

КНУКіМ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://lib.knukim.edu.ua/profesiyne-zrostannya-spivrobitnikiv/ 

Дата: 11.04.2017 

З метою підвищення кваліфікації в 

березні 2017 р. співробітники наукової 

бібліотеки Київського національного 

університету культури і мистецтв, а 

саме: Олена Вапельник, Алла 

Мальшакова, Олена Омельяненко-

Набіуліна, Олена Скаченко та Вероніка 

Степко взяли участь у дистанційному 

курсі «Електронна бібліографія», 

організованому Дистанційною 

Академією ВГ «Основа» і Харківською 

державною науковою бібліотекою імені В. Г. Короленка, та прослухали 12 

вебінарів з виконанням практичних завдань (96 год.). 

У процесі навчання, зокрема при виконанні практичних завдань, 

опанували навички використання у бібліотечній роботі можливостей сучасних 

технічних сервісів, програм і платформ для створення нових різноманітних 

електронних бібліографічних продуктів. 

Результатом та апробацією здобутих навичок став бібліотрансформер «Не 

осквернись, душе моя, у слові», присвячений творчості кандидата історичних 

наук, професора кафедри культурно-дозвіллєвої діяльності КНУКіМ Миколи 

Михайловича Ткача (http://lib.knukim.edu.ua/media-produkti/). 

Також було підготовлено лонгрід «Косівська мальована кераміка» – 

інноваційну форму бібліотечної роботи (http://project178185.tilda.ws/). 
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13. Підвищення інформаційної культури студентів: від теорії до 

практики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://lib.knukim.edu.ua/pidvishhennya-informaciynoi-kulturi-s/ 

Дата: 14.04.2017 

11–13 квітня 2017 р. на базі Наукової бібліотеки КНУКіМ в рамках 

вивчення дисципліни «Інформаційно-пошукові системи» були проведені 

практичні заняття «Пошук інформації в каталогах бібліотеки» для студентів I 

курсу кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи груп ІА-26, КББ-

46, ДМ-66, ДМ-76 та МАД-56 (викладач – доцент Дніпренко Вадим Іванович). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач інформаційно-

бібліографічного відділу 

Вероніка Віталіївна Степко 

розповіла про систему каталогів 

бібліотеки: традиційні карткові 

алфавітні каталоги (книг, нотних 

видань, дисертацій та 

авторефератів дисертацій) і 

систематичний каталог. 

Студентів зацікавила розповідь 

про конверсію каталогів в 

електронну форму та особливості 

ведення електронного каталогу. 
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14. Великдень іде – свято в душі несе! [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://lib.knukim.edu.ua/velikden-ide-svyato-v-dushi-nese/ 

Дата: 18.04.2017 

Довгоочікуваний день 

Воскресіння Христового є для нас 

невичерпним джерелом життя і 

радості. Ця радість переповнює 

небо, землю, глибинні стихії, а 

також наші серця. Український 

народ, споконвіку шанобливо з 

безмірною любов’ю готується до 

прихода весни, наповнюючи час 

Великого Посту та Пасхальний 

період особливою турботою про 

оновлення власної душі, а також окрасу родинної оселі, предметів побуту, 

святкового столу, різноманітних атрибутів, що супроводять і підкреслюють 

значущість Великодня. 

В читальній залі наукової бібліотеки КНУКіМ відкрилася книжкова 

виставка, де представлені матеріали, присвячені Світлому святу. 

Зокрема на першій полиці виставки ви побачите книги про народні українські 

традиції та звичаї. В кожній з них окремий розділ присвячено Великодню. 

Воропай О. Звичаї нашого народу: етнограф. нарис / О. Воропай. – Харків: 

Фоліо, 2005. – 508 с. – (Перлини української культури) 

Максимович М. Дні та місяці українського селянина / М. Максимович. –Київ: 

Обереги, 2002. – 189 с. 

Цікаво перенестися на 157 років назад і 

побачити Великодень в Україні очима 

тогочасного етнографа й історика. В цьому 

допоможе репринтне відтворення книги 

М. Маркевича «Обычаи, поверья, кухня и 

напитки Малороссиян» 1860 р. видання. Мудрі 

люди кажуть: «У світі доти існуватиме любов, 

доки люди писатимуть писанки». Мистецтву 

писанки присвячені матеріали другого розділу 

виставки. Серед книг: 

 

Манько В. Українська народна писанка / 

В. Манько. – 2-е вид., доп. – Львів : Свічадо, 

2005. – 41 с. : 20 л. іл. 

Світ української писанки / упоряд.: С. П. Сітько, 

Т. Є. Русанова. – Київ : Кондор, 2005. – 96 с. 
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Цікаві відомості про історію, символіку 

розпису, видатних майстрів-писанкарів в Україні 

та за її межами дає добірка статей з журналів 

«Українська культура» 

Набір продуктів у пасхальному кошику не 

випадковий. Складовою святкового 

великоднього кошика мають бути: паска (баба, 

куліч), яйця (писанки, крашанки, крапанки), 

шинка, ковбаса, сир, масло, хрін, сіль. Кошичок 

прикрашається зеленню (букшпаном або 

міртою) – символ безсмертя і вічного життя. 

Пригадати рецепти випічки до свята, або 

приготувати нові страви до великоднього стола 

допоможуть матеріали третього розділу 

виставки: 

 

 

Українська кухня від Михайла Поплавського / М. М. Поплавський. – Київ: Р. К. 

Майстер-принт, 2012. – 180 с. 

Українські страви. – 4-е випр., вид. – Київ: Держ. вид-во техніч. Літ. 

УРСР,1963. – 452 с. 

Простонародная кухня, дессертъ и напитки // Обычаи поверья, кухня и напитки 

Малороссиян / [сост. Н. А. Маркевич] : Репр. воспр. изд. 1860 г. – Киев, 1991. – 

С. 4–6. 

 

Колектив Наукової бібліотеки КНУКіМ вітає всіх користувачів зі святом 

Воскресіння Христового! 
Нехай це величне свято наповнить ваші серця світлими почуттями надії і 

любові, дарує щастя та добро. Бажаємо Вам радості, здоров’я, добробуту та 

благополуччя Христос Воскрес! 

Чекаємо Вас у читальному залі наукової бібліотеки! 
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15. «Кольорове Заліп’є» у Науковій бібліотеці КНУКіМ [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://lib.knukim.edu.ua/kolorove-zalipie-

u-naukoviy-bibli/ 

Дата: 21.04.2017 

У читальній залі Наукової 

бібліотеки КНУКіМ пройшла 

зустріч студентів Кафедри 

бібліотечної, інформаційної та 

архівної справи Факультету 

культурології і представників 

Кафедри міжнародного туризму 

Факультету ГРТБ із науковцями 

Етнографічного музею у Тарнові: 

генеральним директором музею 

Анджеєм Шпунері, науковими 

співробітниками Данутою Сетері та 

Уршулою Гєронь, які розповіли про унікальну традицію розписаних сіл, що вже 

більше 100 років побутує у Південній Польщі, а саме у Малопольському 

воєводстві. 

Відкрив захід директор наукової бібліотеки, кандидат культурології, 

доцент Юрій Горбань: «Триває Міжнародне десятиліття зближення культур 

(2013–2022), оголошене резолюцією Генеральної Асамблеї ООН. Одним із 

важливих напрямків роботи бібліотеки вишу є культурно-просвітницька 

діяльність, що покликана сприяти залученню студентської молоді до пізнання 

культурних цінностей України та світу, розглядається як важлива складова 

самоосвіти та провідна функція бібліотечної діяльності». 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  



43 
 

З вітальним словом до гостей із 

Польщі звернулась заступник декана 

Факультету культурології, кандидат 

історичних наук, доцент Олена 

Каракоз: «Зустрічі студентів із 

носіями та хранителями традицій 

країн світу допомагають глибше 

пізнати прояви інших культур та 

сприяють налагодженню творчих і 

мистецьких зв’язків між культурними 

установами України та Польщі». 

Пані Уршула Гєронь у своєму виступі зазначила, що «традиція розписних 

хат, незважаючи на те, що Заліп’є є візитною карткою цього явища, зустрічається 

також і в кільканадцяти інших селах Малопольщі. Упродовж столітньої традиції 

розписів відбувалися поступові зміни у стилі та способах розмальовування. 

Раніше для малювання використовувалися барвники з вапна, глини, сажі та 

крейди (білий, чорний, світло-коричневий), а також пензлі із соломи, кінського 

волосу та березових гілок. Сьогодні для розмальовування є професійні пензлики 

та сучасні фарби з яскравими кольорами. Давній геометричний узор із 

кольорових крапок (пацків) та прості квіткові мотиви із крапок, розвинувся у 

казкові стилізовані квіткові мотиви». 

Пізніше учасники зустрічі ознайомились із матеріалами презентації, 

підготовленої для цієї виставки пані Уршулою та засвоїли, що «розписні 

орнаменти, що колись виконувались лише всередині хати (навколо печі), 

поступово стали переходити на стіни, стелю, місця навколо ікон, вікон, дверей, 

а згодом вийшли на зовні хати. Розписами почали покривати і зовнішні стінки 

будинків: навкруг вікон та дверей. Сучасні художники почали таким чином 

оздоблювати і господарські споруди – стайні, стодоли, криниці, собачі будки, 

курники, голубники і навіть окремі дерева». 
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Глибшому розумінню доповіді пані Уршули допомогли коментарі та 

переклад з польської основних тез від Марії Гринюк, кандидата 

мистецтвознавства, доцента Косівського інституту прикладного та 

декоративного мистецтва ЛНАМ. 

Алла Гаврилюк, кандидат наук з 

державного управління, доцент Кафедри 

міжнародного туризму наголосила: 

«Сьогоднішня зустріч є символічною, 

адже демонструє наше спільне 

європейське коріння, яке ми бачимо через 

мистецтво. Вона носить глибокий 

пізнавальний, естетичний та 

патріотичний характер. Дякуємо гостям з 

Польщі, що долучилися до виховного 

процесу і популяризації етнічної 

самобутності українського та польського 

народів». 
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Олена Скаченко, завідувач 

сектору методичної роботи, 

підсумовуючи, зауважила: 

«Наукова бібліотека систематично 

працює над вивченням та 

популяризацією культурної 

спадщини України. Упродовж 

останніх трьох років у бібліотеці 

реалізовується патріотичний 

освітній проект «Скарби нації», 

присвячений співпраці України та 

ЮНЕСКО у напряму збереження нематеріальної культурної спадщини. 

Сьогоднішня зустріч студентства з традиційним та унікальним мистецтвом 

Польщі є найвищим проявом зближення культур і повинна продовжуватися у 

нових форматах». 

Під час Міжнародної науково-практичної конференції «Україна і Світ» 

(організатори – Кафедра міжнародних відносин та Департамент міжнародного 

співробітництва) у Київському національному університеті культури і мистецтв 

відкрилася виставка польського малярства «Кольорове Заліп’є», яка розповідає 

про традицію розписаних сіл на Дембровському Повісленні. 
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16. Науковий приклад з Польщі [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://lib.knukim.edu.ua/naukoviy-priklad-z-polshhi/ 

Дата: 24.04.2017 

24 квітня за сприяння та 

організації кафедри 

інформаційної, бібліотечної та 

архівної справи факультету 

культурології в Науковій 

бібліотеці КНУКіМ відбулась 

лекція-знайомство «Бібліотека 

Варшавського Університету: 

науковий приклад з Польщі» 

директора університетської 

бібліотеки Лазарського 

Університету (Варшава) д-ра 

Хенріка Холлендера, проведена для студентів 1-4 курсів спеціальності 

«книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» та спеціалізації «менеджмент 

бібліотечно-інформаційної діяльності», а також для викладачів кафедри. 

Під час зустрічі шановний гість познайомив присутніх з історією 

Варшавського університету та особливостями організації бібліотечно-

інформаційної діяльності в університетському просторі. 

Як з’ясувалося, Бібліотека Варшавського університету (пол. Biblioteka 

Uniwersytecka w Warszawie) – одна з найбільших наукових книгозбірень країни 

поряд з Національною бібліотекою Польщі та Бібліотекою Яґеллонського 

університету. 

Важливим етапом в історії бібліотеки стало рішення щодо будівництва 

нового приміщення для неї, яке пан Холлендер визначив, як «шанс на 

гармонізацію». 
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Сьогодні будівля книгозбірні складається з чотириповерхового головного 

корпусу та приземленого фронтового корпусу. Корпуси з’єднуються між собою 

пасажем із скляним дахом. 

Родзинкою будівлі став влаштований на даху головного корпусу 

ботанічний сад площею в 1,5 га. 

Поблизу головного входу було розташовано колонаду філософів: на 

чотирьох високих колонах встановлено статуї польських філософів XX століття 

Казимира Твардовського, Яна Лукашевича, Альфреда Тарського та Станіслава 

Лесневського, які ніби уособлюють висоти академічного знання і надихають 

користувачів бібліотеки на опанування книжною мудрістю. 

За словами пана Холлендера, новий дизайн бібліотеки став відображенням 

нової концепції: духу свободи, відкритості, доступу до інформації, зручності та 

екологічності її використання. 

Сприяти реалізації такої концепції мало і створення національного 

універсального центрального каталогу (пол. Narodowy Uniwersalny Katalog 

Centralny, NUKAT) – головного національного зведеного онлайн-каталогу 

польських наукових та навчальних бібліотек. 

NUKAT сьогодні – це центральний всепольський каталог, що дає змогу 

користувачам локалізувати пошук необхідної літератури в одній зі 130 наукових 

бібліотек, які використовують різні бібліотечні системи. 

Зміни зачепили і формати взаємодії бібліотеки з користувачами. Було 

спрощено систему пошуку книжок – тематично пов’язані документи розмістили  
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на полицях поруч один з одним. Таке розташування було відображено і в 

каталозі. Серед послуг, які надаються сьогодні бібліотекою, – доступ до 

передплачених баз даних, друкованих і електронних журналів, спеціальних 

колекцій, проведення різноманітних заходів та проведення виставок. 

Студенти були раді знайомству з польським гостем і виявили 

зацікавленість досвідом модернізації Бібліотеки Варшавського університету, 

адже особливості функціонування бібліотеки вищого навчального закладу відомі 

їм як за досвідом користування Науковою бібліотекою КНУКіМ (і в цьому 

контексті місце проведення лекції – читальна зала Наукової бібліотеки 

КНУКіМ – виглядало доволі символічно), так і за досвідом проходження 

навчальної та виробничої практики в таких книгозбірнях, як Наукова бібліотека 

ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, Наукова бібліотека Національного університету «Києво-

Могилянська академія» та Науково-технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського». 

Змістовною і теплою зустріччю 

було розпочато цикл лекцій зі Вступу 

до порівняльного бібліотекознавства, 

які пан Холлендер проведе для 

студентів і викладачів кафедри 

інформаційної, бібліотечної та 

архівної справи 25-27 квітня. 
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17. Від порівняльного бібліотекознавства – до «Вишитого “Кобзаря”» 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://lib.knukim.edu.ua/vid-porivnyalnogo-bibliotekoznavstv/ 

Дата: 27.04.2017 

За сприяння та організації 

Кафедри інформаційної, бібліотечної 

та архівної справи Факультету 

культурології студенти 1-4 курсів 

напрямів підготовки «Менеджмент 

бібліотечно-інформаційної 

діяльності» та «Інформаційна 

аналітика» мали змогу прослухати 

лекцію д-ра Хенріка Холлендера, 

директора Наукової бібліотеки 

Лазарського університету (Варшава). 

Почесними слухачами лекції 

стали також шановні викладачі кафедри та університету, серед яких – доктор 

історичних наук, професор Тетяна Василівна Новальська, доктор педагогічних 

наук, професор Оксана Володимирівна Матвієнко, доктор наук із соціальних 

комунікацій, старший науковий співробітник Тетяна Юріївна Гранчак, кандидат 

педагогічних наук, доцент Галина Євгеніївна Шипота, кандидат культурології 

Наталія Іванівна Кобижча. 

Під час зустрічі було порушено багато цікавих питань: для чого 

порівнювати бібліотеки, як їх порівнювати, якими мають бути критерії для 

порівняння. «Як ви вважаєте, що це за зала? Чому вона така? Які її завдання? Що 

це за будівля? Чи має в бібліотеці бути окремий вхід для користувачів і для 

персонала?», – нібито прості, на перший погляд, питання на кшталт цих інколи 

змушували замислитися навіть досвідчену професуру! 

Переходячи від питання до питання і послідовно їх розкриваючи, д-р 

Холлендер заохочував слухачів висловлювати власні міркування стосовно тих 

або інших підходів та пропонувати власні. 
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На початку свого виступу шановний лектор звернув увагу на теоретичний 

та прикладний аспекти порівняльного бібліотекознавства, ознайомивши 

присутніх із працею з міжнародного та порівняльного бібліотекознавства Пітера 

Лора (Peter Johan Lor). 

Утім більшу зацікавленість слухачів викликав саме прикладний аспект. 

Від порівняння архітектури і дизайну бібліотечних будівель, обговорення 

яких було розпочато під час попередньої ознайомчої лекції «Бібліотека 

Варшавського університету: науковий приклад Польщі», розмова перейшла до 

порівняння технологій, стандартів, ресурсів та інжинірингу бібліотек, вартості 

обслуговування окремого користувача бібліотеки, самої користувацької 

аудиторії та сучасних способів бібліотечної комунікації. 

«Комунікаційна 

модель телеграфа, 

властива індустріальній 

добі, змінюється сьогодні 

на мережеву модель 

комунікації, коли кожен 

комунікує з кожним. У 

таких умовах цінним стає 

не просто надання 

доступу до книги, 

документа, інформації, 

яка в цьому документі 

міститься – таку 

потребу може 

задовольнити внаслідок 

автоматизації бібліотек – цінним стає сам бібліотечний простір, який набуває 

якостей комунікативної платформи, що поєднує користувача з документом, 

користувача з бібліотекарем, користувачів між собою, коли можливий 

спонтанний обмін думками і поглядами поза формальними заходами», – 

наголосив д-р Холлендер. 

Йшлося також про порівняння бібліотек у часі (від античних – до сучасних) 

і просторі (від центру – до периферії), за повнотою зібрань та естетикою 

приміщень, за зручністю користування і комфортом перебування. 

Не обійшли увагою і неоднозначне сприйняття бібліотек у суспільстві, 

адже влада шукає в них величі і можливостей використання з політичною метою, 

широка громадськість – затишку і комфорту в спілкуванні, інтелектуали – 

доступу до наукових текстів, інституції – інструментів для здобуття рейтингів і 

показників. 
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18. Вишитий «Кобзар» пробуджує український код [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://lib.knukim.edu.ua/vishitiy-kobzar-

probudzhuie-ukrains/ 

Дата: 27.04.2017 

24 квітня у Науковій 

бібліотеці КНУКіМ стартував 

«Тиждень книги». Серед 

запланованих заходів – круглі 

столи та лекції від українських та 

зарубіжних науковців, фахівців 

бібліотечної, видавничої та 

інформаційної справи; виставки 

наукових доробків кафедр та 

факультетів вишу, презентації 

нових видань. 

25 квітня у читальній залі відбулася мистецька зустріч студентів Кафедри 

інформаційної, бібліотечної та архівної справи Факультету культурології із 

майстром з вишивання Іваном Івановичем Рябчуком та презентована виставка 

рушників і картин на теми поезій Тараса Шевченка. 

Нитка до нитки – рядок Шевченка, 

 Хрестик до хрестика – іскра мала. 

 Мабуть так треба, щоб картина з’явилась, 

 Мабуть так треба, щоб творчість жила… 

Юрій Горбань, 

кандидат культурології, 

доцент, директор Наукової 

бібліотеки КНУКіМ у своєму 

виступі зосередив увагу на 

актуальності творчості 

Великого Кобзаря для 

сучасного покоління молодих 

українців: «26 квітня 1840 

року світ побачило перше 

видання «Кобзаря». Нині 

збереглося лише кілька його 

примірників. Сьогодні ми 

відкриваємо для себе Шевченківську поезію, де улюбленими героями 

є повстанець-гайдамака, козак-запорожець, оборонник рідного краю та носій 

народної правди через призму вишитих картин Івана Рябчука». 

«Вишитий Кобзар» – це спільний проект автора вишивок, музеєзнавців та 

краєзнавців з міста Ірпеня. 
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Іван Рябчук почав вишивати, вийшовши на пенсію у 2002 році. Упродовж 

багатьох років вишивкою займалася його мама Віра Павлівна (вишивала ікони, 

штори, картини, рушники), тож вирішив продовжити сімейну традицію. 

Шевченківська тема завжди супроводжувала його творче життя, тому спочатку 

вишив портрет Тараса, поезії «Думи мої», «Тече вода», «Заповіт». Поступово 

творчість Кобзаря захопила і стала найголовнішою темою його робіт. За 15 років 

майстром створено близько 50 картин з поезіями Великого Кобзаря. Крім того, 

вишиває рушники, сорочки та серветки. 

Перші виставки Іван Рябчук провів на Черкащині, в місті Умані, де 

народився і жив тривалий час. Виставки вишитих на полотні поезій Шевченка з 

успіхом експонувалися в Києві, Чернівцях, Верховині (Україна), Вільнюсі, 

Таураге (Литва), Ризі, Єлгаві (Латвія). 

Виступаючи перед студентами КНУКіМ, Іван Іванович зазначив: «Свою 

творчість я пов’язав із Тарасовою, адже вірші поета надихають, 

перекликаються із сучасністю: Майданом, Революцією Гідності, 25-річчям 

Незалежності». 

Всі картини містять поруч із вишитим віршем ініціали Кобзаря, дату і 

місце написання поезії; ініціали автора, дату і місце вишивання. Поряд з деякими 

поезіями Т. Шевченка (вишиті червоним) подані рядки Івана Рябчука як поетичні 

коментарі-переспіви на сучасні теми (вишиті чорною ниткою). 
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Не твоє хіба, Тарасе, полум’яне слово 

Силу дало здобувати рідній мамі волю? 

 

 

До вірша «Розрита могила», 2016 р. 

Картина вишита з нагоди 25-ліття 

Незалежності України 

 

 

 

 

 

Три сестри 

благословили, 

Волелюбні думи влили, 

Мудрії, немов з Парнасу 

Геніальному Тарасу. 

 

До картини «Доля. 

Муза. Слава», 2017 р. 

 

Допомагає Івану Рябчуку 

в організації виставок директор 

Ірпінського історико-

краєзнавчого музею Анатолій 

Зборовський. Виступаючи у 

бібліотеці він наголосив: «Іван 

Рябчук демонструє, що Тарас 

Шевченко – сучасний, його 

поезія особливо актуальна нині. 

«Вишитий «Кобзар» показує 

Шевченка як людину щирих 

почуттів, якій болить душа за 

долю народу, як співця, що прославляє героїв боротьби за українську 

незалежність. Картини – це місток від творчості Тараса Шевченка з глибин 

ХІХ століття до нашого часу. Це не просто вишиті вірші поета, вони 

демонструють глибокий зміст побудови сюжету, важливими складовими якого 

є зображення та індивідуальні квіткові орнаменти». 
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Величезну роботу з 

популяризації творчого 

скарбу Івана Рябчука та 

перетворення його робіт у 

повноцінний мистецький 

проект «Вишитий 

«Кобзар»» виконала Ніна 

Михайлишина. «Шевченко 

актуальний завжди. Та 

ідея, яку через вишите 

слово Кобзаря проносить 

Іван Іванович, є на часі і 

буде вічною. Тому що 

пророчі Тарасові слова стукають дзвонами у кожне серце, пробуджують 

український код, гуртують націю, кличуть до боротьби. А перемагає завжди 

розум, шляхетність, мудрість», – підсумувала на завершення зустрічі Ніна 

Михайлишина. 

Людмила Прокопенко, кандидат культурології, доцент Кафедри 

інформаційної, бібліотечної та архівної справи від імені студентів та викладачів 

Факультету культурології подякувала майстру за зустріч та роботи, які 

спонукають до роздумів і наголосила: «Вишивка – це життя на полотні, а 

життя Івана Івановича – у вишивці, де кожна літера є краплиною життєвого 

досвіду, кожна квітка є символом, який ми намагаємося розгадати». 

 

Читайте Тараса, 

Співайте Тараса, 

Пишіть і малюйте, 

 Тай ще й вишивайте! 

Бо хто ще так 

праведно,  

Щиро і ніжноЛюбив 

Україну, Як рідний 

Тарас?  

 

Заповідь Івана 

Рябчука онукам та 

правнукам 
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Довідка 

Перше видання «Кобзаря» побачило світ 26 квітня 1840 року. Вийшло 

накладом 1 000 примірників по 115 сторінок, надрукованих на цигарковому 

папері. Збірка містила вісім поезій: «Думи мої, думи мої…», «Перебендя», 

«Катерина», «Тополя», «Думка» («Нащо мені чорні брови…»), «До 

Основ’яненка», «Іван Підкова», «Тарасова ніч». Зворот першого аркуша книжки 

був прикрашений офортом за малюнком Василя Штернберґа «Кобзар із 

поводирем». 
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19. Видавництво «Зелений пес» у КНУКіМ [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://lib.knukim.edu.ua/vidavnictvo-zeleniy-pes-u-

knukim/ 

Дата: 28.04.2017 

На запрошення Кафедри філософії до КНУКіМ завітало видавництво 

«Зелений пес» із виставкою книжкової продукції. Студенти та викладачі вузу 

вже мали нагоду познайомитись із засновниками видавництва, відомими 

українськими письменниками братами Капрановими під час презентації їхньої 

книги «Забудь-річка» в університеті http://kf.knukim.edu.ua/63-brati-kapranovi-

kniga-tse-fizkultura-dlya-dushi.html . 

Видавництво «Зелений пес» 

було засновано у 1999 р. та є одним 

з успішних та знаних в Україні. 

Зусиллями видавництва вже 

видано більше 250 назв книг в 

межах 25 серій, воно співпрацює з 

великою кількістю різних 

українських та іноземних авторів, 

займається як друком, так і 

розповсюдженням літератури. 

Серед співробітників 

видавництва нині є і випускники 

КНУКіМ, які свого часу проходили там 

виробничу практику. Так, редактором у 

видавництві працює випускниця Кафедри 

видавничої справи та редагування (нині – 

Кафедра зв’язків з громадськістю та 

журналістики) Ольга Смик. 

Під час візиту до університету 

співробітники видавництва привезли у 

подарунок літературу для Наукової 

бібліотеки КНУКіМ, яку вручили на 

відкритті виставки директору Наукової 

бібліотеки, кандидату культурології, 

доценту Юрію Івановичу Горбаню. 

Виставка була не лише цікавою та 

корисною для всіх, але й пізнавальною. 

Студенти серед іншого мали нагоду 

ознайомитись з практичними аспектами 

видавничої діяльності. 
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20. Продовжуються практичні заняття студентів на базі наукової 

бібліотеки КНУКіМ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://lib.knukim.edu.ua/prodovzhuyutsya-praktichni-zanyattya-stu/ 

Дата: 28.04.2017 

27–28 квітня 2017 року в рамках вивчення дисципліни «Інформаційні 

комунікації» були проведені практичні заняття для студентів I курсу факультету 

готельно-ресторанного та туристичного бізнесу заочного (групи ГРС-116,  

ГРТС-166 та Т-146) та денного відділень (групи ГРС-16, ГРС-26, ГРТС-66 та  

Т-46). Викладач – доцент Ніколайко Галина Василівна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач інформаційно-бібліографічного відділу Степко Вероніка 

Віталіївна розповіла про інформаційні ресурси бібліотеки. Зокрема, про 

довідково-бібліографічний апарат як сукупність традиційних та електронних 

довідкових і бібліографічних видань; та бібліотечних каталогів (ситематичний, 

алфавітний та електронний), що використовуються при наданні інфориаційних 

послуг. 
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Більш детально Вероніка Віталіївна зупинилася на огляді книг 

(монографій, навчальних посібників та підручників), авторефератів дисертацій, 

періодичних та продовжуваних видань з теми «Готельно-ресторанний та 

туристичний бізнес», які знаходяться у фонді бібліотеки. 

Велику зацікавленість у першокурсників викликав самостійний пошук в 

електронному каталозі джерел за пошуковими ознаками: автор, назва, предметна 

та географічна рубрики. Також студенти навчилися користуватися електронною 

бібліотекою, що стане їм в нагоді в подальшому навчанні. 
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21. Видавничий бізнес як особливий вимір діяльності [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://lib.knukim.edu.ua/vidavnichiy-

biznes-yak-osobliviy-vimir/ 

Дата: 28.04.2017 

У Науковій бібліотеці КНУКіМ триває 

«Тиждень книги», під час якого проходять творчі 

зустрічі і цікаві заходи. 

Цього разу у читальній залі бібліотеки в 

рамках вивчення навчальної дисципліни 

«Інформаційний бізнес» (викладач – кандидат 

культурології, доцент Кафедри інформаційної, 

бібліотечної та архівної справи, директор Наукової 

бібліотеки Юрій Іванович Горбань) відбулася 

зустріч студентів 4-го курсу групи КББ-43 

Факультету культурології з директором 

видавництва Ліра-К Віталієм Івановичем 

Зарицьким. 

 

 

На заході були присутні 

викладачі Кафедри інформаційної, 

бібліотечної та архівної справи, 

працівники бібліотеки. На початку 

лекції Юрій Іванович 

зазначив: «Розбудова будь-якої 

держави, реалізація проривів у нові 

технічні й технологічні горизонти, 

здійснення реформаторських кроків в 

усіх сферах життєдіяльності 

держави, у тому числі у виробничій та 

науковій, в принципі неможливі без 

сучасних, добре освічених, професійно 

підготовлених фахівців, спроможних 

реалізувати ці завдання, чітко 

усвідомлюючи мету, до якої вони 

прагнуть, й досконало володіючи 

інструментальною базою і знаннями, 

що дають їм змогу її досягти». 
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Віталій Іванович поділився 

досвідом створення особистого 

бізнесу. Розповів молоді про 

головні напрями, на яких 

видавець має зосереджувати 

увагу, про дії, що забезпечують 

конкурентоспроможність, та 

пошуки шляхів розширення 

асортименту і послуг. 

Тим, хто збирається 

розвивати власну справу, порадив 

особисто пройти всі ланки виробничого процесу, щоб знати про важливі 

моменти, які часто визначають успішну діяльність. 

Студенти активно включились в обговорення теми. Звучали запитання про 

перспективи розвитку книговидавництва та книжкової торгівлі; щодо проблем 

видавця, які пов’язані з авторським правом; активність попиту на навчальну й 

художню книгу; конкурентоспроможність української книги на ринку. 
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Віталій Іванович запропонував викладачам і студентам співпрацювати й 

надалі, використовуючи різні форми спілкування, зокрема екскурсії до 

«Видавництва Ліра-К» для докладного ознайомлення із процесами перетворення 

рукопису на книгу, що буде цікавим і корисним в ході опанування навчальних 

дисциплін «Історія книги», «Консервація і збереження документів», 

«Інформаційний бізнес». 

Упродовж обговорення дійшли висновку, що численні засоби масової 

інформації як традиційні друковані, так і сучасні електронні, у цих аспектах не 

можуть жодним чином конкурувати з логічним, системним, послідовним і 

завершеним знанням, що дає книга, оскільки несуть короткострокову й 

фрагментарну інформацію про світ. 

Тобто будь-які кардинальні зміни в державі, зорієнтовані на майбутнє й 

довготривалу перспективу, мають починатися з наповнення навчальних закладів, 

бібліотек, відповідних наукових і управлінських установ, полиць численних 

книгарень достатньою кількістю книг. 

У день зустрічі відвідувачі бібліотеки мали змогу ознайомитись з 

виставкою наукового доробку викладачів КНУКіМ, який був надрукований у 

«Видавництві Ліра-К» за останні два роки. 

На завершення зустрічі Юрій Іванович від імені в. о. ректора КНУКіМ 

вручив подяку за плідну співпрацю з Київським національним університетом 

культури і мистецтв у формуванні фонду Наукової бібліотеки, проведенні 

спільних заходів для студентів та з нагоди Всесвітнього дня книги та авторського 

права 
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22. Круглий стіл «Цензура століття тому і сьогодні: проблеми, 

запитання» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://lib.knukim.edu.ua/krugliy-stil-cenzura-stolittya-tomu-i/ 

Дата: 29.04.2017 

У читальній залі Наукової 

бібліотеки КНУКіМ відбулося 

обговорення проблеми цензури в 

Україні. На засідання круглого столу 

«Цензура століття тому і сьогодні: 

проблеми, запитання» були запрошені 

викладачі та студенти Факультету 

культурології. В рамках проведення 

круглого столу відбулася презентація 

монографії «Цензура в публічних 

бібліотеках України 1917-1939 рр.». 

Відкрив захід кандидат культурології, доцент Кафедри інформаційної, 

бібліотечної та архівної справи, директор Наукової бібліотеки Юрій Іванович 

Горбань: «Науковці, політики, журналісти й просто помірковані люди чітко 

визначили особливості української цензури. Вони заявляли та переконливо 

аргументували, що цензура в Україні була одним із найсуттєвіших бар’єрів на 

шляху оптимізації процесу входження у світовий інформаційний простір на 

засадах партнерства й рівності. 

Монографія, друге видання, яке сьогодні тримаємо в руках, присвячена 

темі цензури періоду сторічної давнини, а проте питання цензури, її меж і 

правомірності турбують науковців та пересічних громадян і нині, у 2017 році, 

не менше, ніж в давні часи». 
Автор монографії кандидат 

історичних наук, доцент 

Кафедри інформаційної, 

бібліотечної та архівної справи, 

заступник декана Факультету 

культурології Олена 

Олександрівна Каракоз у своєму 

виступі зазначила: 

«У монографії розкривається 

трагічна доля багатьох 

працівників публічних бібліотек 

України, що стали жертвами сталінського терору, тому що сприяли розвитку 

бібліотечного будівництва та завжди вірили у те світло, яке несе україномовна 

книга. 
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Показано бібліотечну цензуру як соціальне явище, запровадження якої 

призвело до ліквідації цілого пласту національної культури, оскільки репресії, 

спецфонди та просто брутальне винищення літератури створювали 

інформаційний та духовний вакуум в суспільстві». 
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У роботі круглого столу взяли участь декан Факультету культурології, 

кандидат культурології Валерій Володимирович Кушнарьов; завідувач Кафедри 

інформаційної, бібліотечної та архівної справи, доктор наук із соціальних 

комунікацій Тетяна Юріївна Гранчак, доктор політичних наук, завідувач відділу 

інформаційної безпеки та розвитку інформаційного суспільства Національного 

інституту стратегічних досліджень Дмитро Володимирович Дубов та студенти 

Факультету культурології. 

 

 

Дмитро Дубов нагадав присутнім про сутність понять «цензура» й 

«обмеження доступу до інформації». В зв’язку з цим послався на ст. 15 

Конституції України, яка проголошує «Цензура заборонена». А стосовно права 

особистості на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і 

переконань, якому присвячена ст. 34, звернув увагу на другу частину статті: 

«Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної 

безпеки, територіальної 

цілісності або громадського 

порядку з метою запобігання 

заворушень чи злочинів, для 

охорони здоров’я населення, для 

захисту репутації або прав інших 

людей, для запобігання 

розголошенню інформації, 

одержаної конфіденційно, або для 

підтримання авторитету і 

неупередженості правосуддя». 

  



69 
 

У ході активного обговорення теми 

цензури студенти зверталися до історичних 

уроків та проявів цензури в сьогоденні різних 

країн світу й України (Стеблєцова К., Птиць М., 

Борисенко Л., Лукомська А.,); про різні види 

цензури, пряму, приховану (Корж Б., 

Тернопольська Я., Дубина Ю.), про цензуру 

різної спрямованості: книжкову (Мельниченко 

Д., Коваль Р., Подорожна А.), в Інтернеті 

(Мусієнко А., Марчук А.), в ЗМІ (Михайлова Т., 

Педан А., Дубина Ю.), в мистецтві (Омельяненко 

І.), в політиці ( Рудковська Т., Снятовська В.). 
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Дмитро Дубов акцентував 

увагу на питаннях, пов’язаних із 

процесом роздержавлення ЗМІ, 

довіри населення до суспільного 

мовлення й готовність оплачувати 

його послуги. Зауважив, що навіть в 

авторитарних державах (наприклад, 

в Північній Кореї) політичний 

дискурс в ЗМІ теж має місце, але в 

іншій, часто незрозумілій 

європейцям формі. 

Розглядалося питання, чи є прийняття Закону України «Про засудження 

комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних 

режимів в Україні і заборону пропаганди їхньої символіки» (2015) проявом 

цензури. 

Цікавою промовою перевів теоретичні виступи в практичну площину 

декан Факультету культурології Валерій Кушнарьов, повернувши присутніх до 

питання цензури саме в бібліотеці. Його слова викликали жваву дискусію 

студентів, яка продовжилася і після закінчення заходу в холі бібліотеки. 

Захід виявився цікавим і змістовним. Студентська молодь мала можливість 

висловити власні міркування про цензуру в Україні й світі та здобути досвід 

публічного висловлювання власних думок, відстоювання своєї точки зору. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



71 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



72 
 

23. Артбуки – mainstream сучасного графічного дизайну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://lib.knukim.edu.ua/artbuki-

mainstream-suchasnogo-grafichnogo-diz/ 

Дата: 29.04.2017 

Артбуки уособлюють книгу як символ, як світ, 

як архетип, як єдність змісту і форми. 

Галина Листвак. 

 
У рамках «Тижня книги» у 

читальній залі Наукової бібліотеки 

КНУКіМ відбулась «Виставка артбуків 

студентів Кафедри графічного дизайну і 

реклами». Головна ідея виставки полягала 

у демонстрації студентських робіт з 

напряму створення артбуків – «книг 

художника». 

Розпочала презентацію  Оксана 

Володимирівна Чуєва,  кандидат 

мистецтвознавства, доцент, ідейний 

натхненник організації 

виставки: «Нещодавно Спілка дизайнерів 

України звернулася до Президента 

України з проханням відзначати 27 

квітня як професійне свято – День 

дизайнера. У рамках промозаходів цієї 

пропозиції проходять різноманітні акції 

у Києві, Харкові, Львові, Кривому Розі та 

інших містах України, зокрема вже 

відбувся Всеукраїнський конкурс на 

кращу листівку до Дня дизайнера. 

Студенти Кафедри графічного дизайну 

активно долучилися до реалізації ідеї, і 

сьогодні ми демонструємо перші 

результати. 

В артбуках (artbook) студенти 

мають можливість проявити себе як 

художники, демонструючи різні концепції, підходи та формати книги. Головною 

вимогою стає виклик захоплення від такого видання. Тривалий час артбуки були 

у забутті, нині це потужний напрям дизайну, що надає можливість автору 

розкрити себе». 
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Наталя Сергіївна Удріс, доцент Кафедри графічного дизайну і реклами, 

куратор проекту зазначила: «Кафедра графічного дизайну навчає студентів 

різним видам дизайну, зокрема і дизайну книги. Вивчається класичне 

книгознавство та величезна увага звертається на розвиток креативності, що 

реалізується у завданнях з проектування артбуків. Частиною завдання є 

унікальність та неповторність «книг художника», такі книги існують в одному 

примірнику. Проте інколи вони адаптуються і реалізуються у тиражі». 

Андрій Вікторович Будник, 

старший викладач, член Національної 

спілки художників України презентував 

віршований гербовник «Orbis Polonus» / 

«Світ поляків» українською мовою, 

виданий у 1642 році в Кракові Шимоном 

Окольським. У світі залишилося 4 

примірники видання, що зберігаються у 

Баварській національній бібліотеці, 

Ягелонському університеті, Російські 

державній бібліотеці та у приватній колекції в Україні. 

Далі були презентовані найпоказовіші роботи студентів, чиї артбуки 

демонструвались у Музеї книги і друкарства в Києво-Печерській Лаврі. 

Ірина Головко, розповідаючи про свій артбук «Солодке життя», зазначила, 

що це, певною мірою, – інтерактивна іграшка: «Я обожнюю солодощі, тому 

тема була мені дуже близькою і цікавою. Артбук має декілька розділів, що 

розповідають та ілюструють різноманіття солодощів; містять рецепти їх 

приготування та вірші на їхню честь». 
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«2D видання про напрямки в музичному стилі heavy metal» – автор Дарина 

Піонкевич – створене з метою «донести інформацію про музичні напрямки жанру 

рок-музики heavy metal у доступній формі, аби глядачі зрозуміли сутність важкої 

музики, а не стереотипне її подання». Розділи книги розповідають про: Блек-

метал (Black metal), Готік-метал (Gothic metal), Вікінг-метал (Viking metal) та 

Індастріал (Industrial). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Авторський збірник витинанок українських регіонів» 

презентував Олексій Чистіков: «Ідея полягала у бажанні показати розмаїття 

орнаментів України. Кожен розділ книги представляє витинанки, характерні 

для певного регіону. Створенню артбуку передувала дослідницька робота, 

результатом якої стали авторські витинанки, розроблені на основі традиційних 

орнаментів, притаманних 8 українським регіонам». 
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Арт-об’єкт «Поема Т. Шевченка 

«Кавказ» – автор Олексій Григор’єв – 

це своєрідна книга-інсталяція – 

перевертень. Гортаючи сторінки, її 

можна читати (поема написана 

рукописом), та перевернувши книгу, – 

з іншої сторони можна переглядати 

ілюстрації автора, створені на основі 

замальовок Т. Шевченка. 

 

Підсумовуючи Оксана Чуєва зазначила: «Артбуки – це нестандартний 

погляд на книги. Виникнувши як авторські подарункові блокноти і книги з 

ілюстраціями та макетами, вони поступово трансформувалися у тиражні 

видання. Нині артбуки – це mainstream сучасного графічного дизайну, спосіб 

прояву творчості будь-якої людини. Як показала зустріч, наші студенти 

активно долучаються до розвитку цього напрямку мистецтва, є його 

хедлайнерами». 
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24. Життя крізь книгу і книга крізь життя [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://lib.knukim.edu.ua/zhittya-kriz-knigu-i-kniga-

kriz-zhittya/ 

Дата: 10.05.2017 

23 квітня 1995 р. Генеральна конференція ЮНЕСКО заснувала Всесвітній 

день книги та авторського права, який щорічно відзначається з 1996 року. Це 

данина поваги до книг та авторів. 
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З цієї нагоди в Науковій бібліотеці КНУКіМ з 24 по 28 квітня відбувся 

Тиждень книги. Головна мета – привернути увагу читачів до книг як джерела 

отримання знань, адже книги – це вікно у світ культурного розмаїття, це міст, що 

з’єднує різні цивілізації у часі й просторі. 

У холі бібліотеки були організовані виставки наукового доробку 

викладачів КНУКіМ, де користувачі мали змогу ознайомитись з монографіями, 

підручниками, навчальними посібниками, авторами яких є викладачі 

факультетів. Відкривався цей ряд виставок стендом наукового доробку Михайла 

Поплавського. 
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Протягом тижня відвідувачі мали змогу ознайомитися з виставками 

«Рідкісні видання», та «Видання Наукової бібліотеки КНУКіМ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Радували відвідувачів твори 

студентів Кафедри графічного дизайну 

та реклами на «Виставці артбуків». 
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Зацікавили багатьох гостей бібліотеки в ці дні книжкові інсталяції, 

підготовлені співробітниками бібліотеки  Оксаною Бережною та Тетяною Терех  
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Демонструвалася виставка 

фотопортретів студентів вишу «Життя 

крізь книгу і книга крізь життя», 

автором ідеї та фотохудожником якої є 

працівник бібліотеки Марина Лєтцева. 
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Думки про книгу та бібліотеку молодь Факультету культурології 

висловила у своїх віршах, з якими можна ознайомитися в читальній залі. 

Увазі користувачів було запропоновано низку різноманітних заходів. 

24 квітня – зустріч з директором університетської бібліотеки Лазарського 

університету (м. Варшава) доктором Хенріком Холлендером. 

25 квітня в рамках вивчення навчальної дисципліни «Інформаційний 

бізнес» (викладач кандидат культурології, доцент Кафедри інформаційної, 

бібліотечної та архівної справи, директор Наукової бібліотеки Юрій Іванович 

Горбань) – зустріч директора видавництва Ліра-К Віталія Івановича Зарицького 

зі студентами 4 курсу, групи КББ-43, Факультету культурології. 

Відбулася презентація мистецького проекту «Вишитий «Кобзар» (автор 

робіт майстер вишивки Іван Рябчук; автор проекту Ніна Михайлишина). 

26 квітня – обговорення проблеми цензури в Україні на засіданні круглого 

столу «Цензура століття тому і сьогодні: проблеми, запитання» за участю 

викладачів та студентів Факультету культурології. В рамках проведення 

круглого столу відбулася презентація монографії «Цензура в публічних 

бібліотеках України 1917-1939 рр». 

27 квітня – зустріч з викладачами й студентами Кафедри графічного 

дизайну та реклами. Презентувалися роботи молоді, які демонструвалися в Музеї 

книги і друкарства у Києво-Печерській Лаврі (Ірини Головко, Дарини Піонкевич, 

Олексія Чистякова, Олексія Григор’єва). 
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На завершення Тижня книги відбувся святковий концерт, який підготували 

студенти Факультету культурології (Л. Борисенко, А. Лукомська, Т. Михайлова, 

І. Омеляненко, А Мусієнко, Л. Стецюк, А. Муляр, Д. Микосянчик, Н. Карун). 

 

Співробітники й гості бібліотеки бурхливими оплесками подякували 

учасникам концерту. 
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Заступник декана Факультету 

культурології, кандидат історичних наук, 

доцент Кафедри інформаційної, бібліотечної 

та архівної справи Олена Олександрівна 

Каракоз, вітаючи присутніх, зазначила: «Ми не 

можемо уявити світ без книги, яка є одним із 

основних засобів духовного та 

інтелектуального самовдосконалення і 

фактором формування національної 

свідомості». 

Підводячи підсумок тижня, кандидат 

культурології, доцент Кафедри інформаційної, 

бібліотечної та архівної справи, директор 

Наукової бібліотеки Юрій Іванович Горбань 

сказав: «Завершується Тиждень книги та 

авторського права у бібліотеці. Сьогодні ми 

приєднуємося до привітань на адресу всіх 

авторів наукових праць. Бажаємо їм глибокого натхнення і легкого пера! Ваша 

роль у розвитку сучасної культури безцінна. Нехай ваш талант і надалі 

продовжує служити збереженню та примноженню духовного багатства 

кожної держави і світу в цілому!». 
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Книга відіграє провідну роль у 

духовному розвитку кожного народу, 

поєднує цілі покоління людей, була і 

залишається незамінним супутником 

людини, її мовчазним радником, 

всезнаючим помічником. 

Запрошуємо до Наукової 

бібліотеки, скористатися багатим та 

різноманітним книжковим фондом. 
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25. «Дерев’яні та муровані храми України» [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http: http://lib.knukim.edu.ua/derevyani-ta-

murovani-khrami-ukraini/ 

Дата: 21.05.2017 

Кафедра музеєзнавства і пам’яткознавства 

Факультету культурології КНУКіМ відзначила 

Міжнародний день музеїв. З нагоди свята в 

Науковій бібліотеці КНУКіМ відбулась 

презентація першого в історії українського 

музеєзнавства і пам’яткознавства наукового 

перевидання пам’яткознавчих праць, професора 

Григорія Павлуцького «Дерев’яні та муровані 

храми України». 

Видання створено відомим харківським 

видавцем і культурологом Олександром Савчуком 

за участі викладача Кафедри музеєзнавства і 

пам’яткознавства, заслуженого працівника культури України Віктора 

Вечерського. Це була перша в Україні презентація збірки, з якою можна 

ознайомитись і на «Книжковому арсеналі». 
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У презентації взяли участь студенти 1-5 курсів Кафедри музеєзнавства і 

пам’яткознавства, викладачі Факультету культурології, які, крім самого видання, 

оглянули презентацію та заслухали виступи декана Факультету культурології 

Валерія Кушнарьова, завідувача Кафедри музеєзнавства та пам’яткознавства 

Сергія Пустовалова, професора Олени Гончарової, видавця Олександра Савчука, 

викладачів кафедри, а також Віктора Вечерського. 

Учасники відзначили, 

що сучасні музеєзнавці, 

пам’яткознавці і культурологи 

здатні, долаючи різноманітні 

труднощі, забезпечувати 

високий науковий і 

поліграфічний рівень тих 

фундаментальних видань, які 

необхідні для повноцінного 

функціонування національної 

культури. 
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Павлуцький Г. Г. Дерев’яні та муровані храми України / Григорій Павлуцький; 

передм. А. О. Пучков; додатки В. В. Вечерський; переклад О. В. Ушкалова; 

упоряд. О. О. Савчук. — Харків: Видавець Олександр Савчук, 2017. — 214 с. 

Збірку складають дві класичні праці Григорія Павлуцького (1861–1924): 

«Старожитності України. Дерев’яні та муровані храми» (1905 р.) та «Бароко 

України» (1910 р.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пропоновані читачеві видання стали першими пам’яткознавчими 

дослідженнями української дерев’яної та мурованої архітектури й охопили 

найвизначніші пам’ятки. Особлива увага приділена архітектурній спадщині 

Київщини, Поділля та Волині. 

Книга оснащена сучасними пам’яткознавчими анотаціями з кольоровими 

ілюстраціями, а також іменним та предметно-географічним покажчиками. 
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26. Університетська бібліотека як простір соціокультурної діяльності 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://lib.knukim.edu.ua/universitetska-biblioteka-yak-prost/ 

Дата: 23.05.2017 

Упродовж кількох травневих днів Львів приймав учасників і гостей 

наукових конференцій із проблем діяльності бібліотек вищих навчальних 

закладів України. 

Долучилися до них і десять 

співробітників Наукової бібліотеки Київського 

національного університету культури і 

мистецтв, (доповіді яких включені до програми 

і увійдуть до збірки матеріалів конференції). 

Із доповідями на Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Університетська 

бібліотека як простір соціокультурної 

комунікації» з міжнародною участю, що 

проходила у Науковій бібліотеці Львівського 

національного університету імені Івана 

Франка, одній з найбільших і найдавніших 

наукових бібліотек України, що веде свою 

історію від 1608 року, виступили Олена 

Скаченко та Алла Мальшакова. 
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У конференції взяли участь близько 100 представників бібліотек вишів з 

Києва, Рівного, Чернівців, Івано-Франківська, Мукачевого, Ужгорода, Харкова. 

Відкрили захід та звернулися до учасників з вітальним словом член-

кореспондент НАН України, доктор хімічних наук, проректор з наукової роботи 

Львівського національного університету імені Івана Франка, професор Роман 

Гладишевський та доктор наук із соціальних комунікацій, директор Наукової 

бібліотеки ім. М. Максимовича Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка, доцент Олег Сербін. 

Пленарне засідання було присвячено висвітленню основних тенденцій та 

перспектив розвитку бібліотечної справи, актуальних проблем соціокультурної 

діяльності бібліотек вищих навчальних закладів, їхньої ролі у вихованні та 

самоосвіти молоді. 

Зокрема директор Науково-

технічної бібліотеки ім. 

Г. І. Денисенка Національного 

технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут 

імені Ігоря Сікорського» Оксана 

Бруй виступила з темою «Стратегія 

розвитку Бібліотеки КПІ 2017–

2020: досвід розроблення та 

впровадження»; а завідувач 

сектора методичної роботи 

Наукової бібліотеки Київського національного університету культури і мистецтв 

Олена Скаченко розповіла про соціокультурну діяльність бібліотеки на прикладі 

досвіду роботи Наукової бібліотеки КНУКіМ. 
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У виступі «Бібліотека університету у формуванні модерного публічного 

простору», яку представив кандидат історичних наук, доцент, директор Наукової 

бібліотеки ЛНУ ім. Івана Франка Василь Кметь та доповіді «Genius loci 

бібліотеки – вибрані елементи психології місця та інституції», підготовлену 

доктором габілітованим, ад’юнктом Інституту наукової інформації і бібліології 

Торунського університету імені Миколая Коперніка Томашем Крушевським 

(Польща) розглядалися складні питання потреби філософського переосмислення 

місця і ролі бібліотеки в сучасних соціокультурних процесах. 

Спеціаліст з навчання Clarivate Analytics (Київ) Ірина Тихонкова 

представила презентацію, присвячену особливостям платформи «Web of 

Science» та її аналітичних продуктів, а представник компанії «Zeutschel» 

(Тюбінґен-Гіршау, Німеччина) Олександр Шевченко окреслив перспективи 

технологій оцифрування бібліотечних фондів. 

Після пленарного засідання за люб’язної пропозиції директора Наукової 

бібліотеки ЛНУ ім. Івана Франка Василя Кметя для співробітників бібліотеки 

КНУКіМ і гостей з Торунського університету імені Миколая Коперніка та 

Лодзького університету (Польща) була організована екскурсія бібліотекою. 

Завідувач відділу культурно-просвітницької роботи Роман Лаврентій 

познайомив з історією бібліотеки, показав фонд книгозберігання зі спеціальними 

металевими конструкціями; відділи науково-методичний та обслуговування 

читачів; кабінет, де працював Іван Франко. 
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Над головним читальним залом 

бібліотеки увагу привертає скляний дах. 

Інтер’єри залу прикрашені стилізованими 

орнаментами, символічними зображеннями та 

латинськими і грецькими сентенціями, що 

нагадують про античні витоки класичного 

університету (розписи Т. Рибковського та Ю. 

Буцманюка). У початковому вигляді в 

читальному залі зберігається місце чергового 

бібліотекаря. 

У відділі рукописних, стародрукованих 

та рідкісних книг імені Ф. П. Максименка 

учасникам конференції розповіли про його 

історію (заснований у 1905 році як «Відділ 

інкунабул, рукописів і дипломів») та надали 

можливість ознайомитися із раритетами 

фонду: найдавнішою картографічною 

пам’яткою, що зберігається у фондах 

Наукової бібліотеки – венеціанським 

виданням атласу Клавдія Птолемея (1511 р.); 

унікальним прижиттєвим виданням Миколая 

Коперніка (1543 р.); палеотипом Pomponii  

Melae та збіркою католицьких піснеспівів –  

«Антифонарій» (1551 р.). 
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Наступного дня конференція 

продовжилася у 4 секціях, де 

обговорювались історія бібліотек, 

соціокультурна діяльність, 

формування фондів. У 2-ій секції з 

доповіддю «Дайджест як 

інформаційно-аналітичний 

продукт у науковій бібліотеці 

вишу» виступила Алла 

Мальшакова, провідний 

бібліотекар науково-методичного 

відділу бібліотеки КНУКіМ. 

Учасники конференції 

ознайомились із книжково-

документальною виставкою 

«Традиції академічного читання на 

прикладі особових колекцій 

Наукової бібліотеки». 

Святково-творчій атмосфері 

пленарного засідання сприяла 

виставка «Щоденник / Графіка / 

Процеси / Книги», що 

представляла графіку відомого 

українського художника Павла 

Макова та твори молодих 

львівських і харківських митців, 

які працюють у напрямку станкової 

графіки. 
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27. Формування національного інформаційного простору 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://lib.knukim.edu.ua/formuvannya-nacionalnogo-informaciy/ 

Дата: 24.05.2017 

У Науковій бібліотеці КНУКіМ відбувся круглий стіл за участі студентів 

Факультету культурології на тему «Формування національного інформаційного 

простору: роль документно-інформаційних інституцій». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кандидат історичних наук, доцент Кафедри інформаційної, бібліотечної та 

архівної справи, заступник декана Факультету культурології Олена 

Олександрівна Каракоз зазначила: «Сьогодні ми порушимо важливі питання, які 

стосуються розвитку інформаційного суспільства в сучасних умовах 

глобалізації, основні засади підготовки інформаційних аналітиків в Україні та 

проблеми і перспективи розвитку інформатизації суспільства».  



96 
 

 

 

Майбутні фахівці обговорили питання інформаційної безпеки України, 

необхідність створення відповідних незалежних інституцій, що діятимуть на 

користь громадян у доступі до публічної інформації і стрімкий розвиток ІТ. 

Як виявилось, 

інформатизація суспільства постає 

як сукупність взаємопов’язаних 

технічних, економічних, 

соціальних, політичних і духовно-

культурних чинників, які 

забезпечують розвиток та 

вдосконалення суспільства. 

Основною складовою 

інформаційного суспільства є 

інформаційний простір. Рівень 

розвитку інформаційного простору 

вирішальним чином впливає на 

основні сфери суспільства – 

соціально-політичну, економічну. 

Від цього рівня залежать поведінка 

людей, формування суспільно-

політичних рухів, соціальна 

безпека. Людина – є головним 

об’єктом і суб’єктом глобального 

інформаційного суспільства. 

Наразі суспільство масово 

переживає інформатизацію. Час 

випереджає нас та спонукає до дій. 

У свою чергу Олена Каракоз зауважила, що інформаційне суспільство – це, 

перш за все, розумні люди, тому досить важливо «фільтрувати» інформацію, яка 

надходить до нас. Потрібно уникати інформаційних маніпуляцій та сприймати 

все більш об’єктивно і виважено. 
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У ході круглого столу молодь дійшла висновку, що швидке зростання 

обсягів інформаційних ресурсів людства і поява новітніх технологій викликають 

докорінні зміни в глобальному інформаційному просторі. У кожної людини 

з’являється можливість переходу до принципово нової технології індивідуальної 

роботи, доступ до спектра різних інформаційних ресурсів, що позитивно впливає 

на розвиток суспільства. 
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28. Науково-професійне сходження: дорогу здолає той, хто йде 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://lib.knukim.edu.ua/naukovo-profesiyne-skhodzhennya-dorogu/ 

Дата: 27.05.2017 

Про науково-професійне 

сходження, те, як не пасувати перед 

труднощами і здобувати перемоги, хай 

невеликі, але кожного дня – так, щоб 

вони ставали сходинками на шляху до 

поставленої мети, говорили студенти 

1-4 курсів напрямів підготовки 

«Книгознавство, бібліотекознавство і 

бібліографія» та «Інформаційна 

аналітика» Кафедри інформаційної 

бібліотечної та архівної справи (ІБАС) 

в рамках презентації монографії «Бібліотечне інтернет-обслуговування: стан і 

перспективи» кандидата наук із соціальних комунікацій, старшого наукового 

співробітника Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН 

України Вікторії Іванівни Бондаренко та першого аналітичного огляду студентки 

першого курсу напряму підготовки «Інформаційна аналітика» Єви Ніколашвілі. 

На початку зустрічі з вітальним словом до присутніх звернулась завідувач 

Кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи, доктор наук із 

соціальних комунікацій, старший науковий співробітник Тетяна Юріївна 

Гранчак, яка наголосила на актуальності презентованої книги для студентів 

кафедри та ексклюзивності події. Адже Наукова бібліотека КНУКіМ, де 

відбулась презентація, стала першою бібліотекою, що отримала примірник 

книги, яка щойно побачила світ у Національній 

бібліотеці України імені В. І. Вернадського: 

шановна пані Вікторія Бондаренко презентувала 

бібліотеці КНУКіМ власний авторський примірник 

видання. Монографія стане теоретичним 

підґрунтям для студентів кафедри під час вивчення 

навчальної дисципліни «Дистантне інтернет-

обслуговування користувачів бібліотек». 

«Кожна книга може розповісти, як мінімум, 

три історії: перша – це, власне, сам зміст, 

питання, які висвітлюються, друга – це те, як 

писалась книга, від ідеї до кінцевого продукту, 

третя – це шлях книги до читача, доля книги у 

суспільстві», – зазначила Т. Ю. Гранчак, 

запрошуючи шановну гостю до слова. 
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Автор монографії кандидат наук із соціальних комунікацій, старший 

науковий співробітник СІАЗ НБУВ Вікторія Іванівна Бондаренко презентувала 

основний зміст книги та окреслила основні етапи написання власного наукового 

доробку. 

У презентованій книзі комплексно досліджено зміст, специфіку та основні 

сучасні тенденції розвитку бібліотечного інтернет-обслуговування як 

перспективної форми комунікаційної взаємодії бібліотеки з користувачем, 

детально проаналізовано наукові погляди на питання функціонування інтернет-

обслуговування користувачів у системі бібліотечної діяльності, висвітлено 

специфіку поняттєвого і термінологічного апарату досліджуваної теми. 

Як зазначила пані Вікторія, в своїй роботі вона 

приділила значну увагу розкриттю досвіду 

використання форм інтернет-обслуговування 

користувачів у діяльності провідних бібліотек світу 

й України на сучасному етапі, питанню 

впровадження в систему інтернет-обслуговування 

інтерактивних інформаційних технологій. 

Говорячи про перспективні напрями розвитку 

форм інтернет-обслуговування в контексті сучасної 

трансформації бібліотек в універсальні 

інформаційно-комунікаційні центри в умовах 

глобалізації, автор монографії докладно зупинилась 

на використанні бібліотеками мобільних технологій, 

зокрема на досвіді створення бібліотеками QR-кодів 

та спеціальних мобільних додатків. 

Презентована праця орієнтована на широке 

коло наукових, бібліотечно-інформаційних 

працівників, фахівців інформаційної сфери, студентську аудиторію, широкий 

загал – усіх тих, хто цікавиться цією тематикою. 

Актуальність теми та щирість спілкування не залишили студентську 

аудиторію байдужою: питання стосувалась як окремих аспектів роботи, так і 

усієї монографії в цілому. Наприклад, 

студентка 2-го курсу Тетяна 

Михайлова зацікавилась долею 

мобільного додатка для Ipad/Iphone та 

планшетів на базі ОС Android, 

підготовленого свого часу 

Дніпровською центральною міською 

бібліотекою «Dneprlibrary», а 

студентка 4-го курсу Ніна Герасимчук 

висловила занепокоєння щодо того, 

чи, бува, не застаріє через два-три роки 

викладений в книзі матеріал, 

враховуючи стрімкий розвиток інтернет-технологій. 
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Відповідаючи на питання, пані Вікторія зазначила, що книга формує 

уявлення про концепцію та модель бібліотечного інтернет-обслуговування, які 

розроблялись таким чином, щоб залишатись актуальними навіть в умовах змін 

та розвитку окремих видів інтернет-послуг. Крім того, в монографії широко 

висвітлюється зарубіжний досвід бібліотечного інтернет-обслуговування, 

зокрема і за допомогою мобільних додатків, впровадження якого вітчизняними 

бібліотеками ще тільки розпочинається, отже найближчим часом її актуальність 

зберігатиметься. 

Що ж до процесу написання книги, то за словами її автора, найціннішим 

для неї стало спілкування з колегами, яким пані Вікторія висловила щиру подяку, 

та власні емпіричні дослідження, а найскладнішим – організація власного часу. 

На завершення свого виступу шановна гостя побажала всім присутнім вірити у 

власні сили, не боятися перешкод і сміливо долати власні наукові вершини. 

Про першу власну перемогу, початок 

власного науково-професійного сходження 

розповіла в другій частині презентації 

студентка першого курсу кафедри ІБАС 

напряму підготовки «Інформаційна 

аналітика» Єва Ніколашвілі, яка презентувала 

присутнім свій перший аналітичний огляд 

«Декілька горішків чи справжній ящик 

Пандори? Інциденти в закладах торгівлі», 

опублікований в № 7 інформаційно-аналітичного бюлетеня Національної 

юридичної бібліотеки НБУВ «Громадська думка про правотворення». 

За словами Єви, вона з дитинства мріяла писати огляди на актуальну 

тематику і от тепер, навчаючись у КНУКіМ, має змогу реалізувати власні мрії. 

«Якщо обрана професія подобається, працювати не складно і цікаво», – 

переконана Єва. «Не бійтеся робити перші 

кроки, в КНУКіМ у вас все вийде!» – закликала 

юна авторка учасників зустрічі. 

На завершення заходу завідувач кафедри 

ІБАС Тетяна Юріївна Гранчак висловила 

переконання, що спілкування в рамках 

презентації стало уособленням солідарності й 

наступності в розвитку бібліотечно-

інформаційної справи, міцного зв’язку між 

бібліотечною освітою та бібліотечною 

практикою, і побажала всім учасникам, 

керуючись принципом «дорогу здолає той, хто 

йде», рішуче виступати назустріч новим 

перемогам. 
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29. Впровадження УДК в роботу Наукової бібліотеки КНУКіМ 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://lib.knukim.edu.ua/vprovadzhennya-udk-v-robotu-naukovoi-bi/ 

Дата: 02.06.2017 

Кабінет Міністрів України 22 березня 

2017 р. прийняв постанову № 177 «Про 

припинення використання Бібліотечно-

бібліографічної класифікації та 

впровадження Універсальної десяткової 

класифікації, доручивши Міністерству 

культури України забезпечити протягом 2017 

року перехід на систематизацію документів за 

Універсальною десятковою класифікацією 

(УДК) та визначивши відповідальною за її 

методичне впровадження державну наукову 

установу «Книжкова палата України імені 

Івана Федорова». 

Для виконання поставленого завдання 

кожна бібліотека має вирішити низку 

проблем як методичного так і матеріального 

характеру. Одна з них – відсутність 

друкованого варіанту таблиць УДК в останній редакції. Науковій бібліотеці 

КНУКіМ вдалося розв’язати це завдання. Придбано «Універсальну Десяткову 

Класифікацію (УДК)» 2017 року видання. Працівники бібліотеки розпочали 

роботу з її впровадження. 

Універсальна Десяткова Класифікація (УДК) 

[допом. табл., основ. табл.] : пер. з англ. / 

Держ наук. установа «Кн. палата України 

ім. І. Федорова». – Вид. випр. і допов. – Київ: 

Кн. палата України ім. І. Федорова : Вид-во 

Ліра-К, 2017. – 1096 с. 
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30. Як доторкнутися до дива… [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://lib.knukim.edu.ua/yak-dotorknutisya-do-diva/ 

Дата: 14.06.2017 

12 червня, у рамках Культурологічної студії АВТЕНТИКА, відкрилася 

персональна виставка «Доторкнутися до дива…», що презентує колекцію 

авторської ляльки-мотанки художниці Валентини Мірошник. 

Організатори студії Автентика: Наукова 

бібліотека Київського національного 

університету культури і мистецтв, Кафедра 

міжнародного туризму ФГРіТБ КНУКіМ, 

Київський міський будинок вчителя. 

Відкрила виставку 

директор Київського міського 

будинку вчителя Руслана 

Рудковська. 

Завідувач сектора Наукової 

бібліотеки Київського 

національного університету 

культури і мистецтв Олена 

Скаченко розповіла про діяльність Культурологічної студії Автентика, потребу 

популяризації українських автентичних ремесел і традицій та зазначила, що 

авторські ляльки Валентини Мірошник демонструють її здатність творити, 

викликають почуття краси, тому їх можна назвати Високим Мистецтвом. 

Алла Гаврилюк, доцент кафедри міжнародного туризму КНУКІМ 

наголосила, що «повернення до самобутніх традицій наших предків є важливою 

ознакою сьогодення. Не випадково в центрі виховної системи молодого 

покоління українців вагоме місце 

посідає саме лялька-мотанка. 

Валентині Мірошник притаманний 

оригінальний авторський підхід до 

виготовлення ляльок-мотанок. 

Майстриня по-особливому передає 

світ добра та любові своїм лялечкам. 

Значимість творчої колекції 

майстрині полягає ще в тому, що 

вони виконують важливу місію 

виховання сімейних цінностей, адже 

серед експонатів більшість передає 
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родинно-ужиткову тематику. Оригінальними є й міні-ляльки-мотанки. 

Знайомство з роботами Валентини Мірошник є важливою складовою 

національно-патріотичного виховання студентської молоді. Отож, поспішайте 

доторкнутися до автентичних українських оберегів, якими є ляльки-мотанки!». 

Керівник Київської міської організації Всеукраїнського об’єднання 

українок «Яворина» Лідія Ушій наголосила на важливості проведення виставок 

майстрів, які створюють авторську ляльку-мотанку. Адже це поєднання процесу 

виховання, збереження культури, історії, відображення зв’язку поколінь: 

передача традицій бабусиної ляльки до онуки. 

Голова Київського обласного осередку об’єднання українок 

«Яворина» Ольга Філюкпідкреслила, що «великим щастям для жінки є, коли 

професія і хобі співпадає. Самодіяльні майстри намагаються популяризувати те, 

що цікаве для дітей та жінок. Такі виставки демонструють зв’язок поколінь, ідею 

материнства, продовження роду. Ляльки Валентини Мірошник унікальні, 

абсолютно не схожі, їм властива ідентичність. Їх хочеться мати у власній 

колекції». 

Валентина Мірошник розповіла власну історію та познайомила із 

представленими роботами: «Лялечки – моє захоплення, мій вільний час, моя 

віддушина. Я не «роблю» ляльку на штамповку або на замовлення. Я створюю 

ляльку для себе, для душі. То вже вони у мене такі, як я це відчуваю, як мені 

близько до серця». 

Складовою частиною відкриття 

виставки став майстер-клас з 

виготовлення ляльки-мотанки 

«Крупеничка». 
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Виставка «Доторкнутися до дива…» презентує колекцію авторської 

ляльки-мотанки Валентини Мірошник, що складається із 57 лялечок. Автор – 

викладач образотворчого мистецтва Драбівської дитячої школа мистецтв, що на 

Черкащині. Ляльки-мотанки почала створювати у 2013 році, висловлюючи своє 

авторське бачення народних традицій і вірувань. 

Дотримуючись традицій, художниця намагається їх розвивати. Її ляльки 

яскраві, самобутні та оригінальні, викликають і задовольняють почуття краси. 

Кожна лялька має власне ім’я, образ, техніку виконання, стиль 

оформлення. Одяг ляльок оздоблений вишивкою (декоративний стебловий шов). 

Всі прикрашені, відповідно до задуманого образу, намистом, стрічками, 

віночками, колосками жита, квітами та іншими елементами. Майстриня активно 

використовує у декоруванні мотиви Трипільської культури. 
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Довідка 

 

Ляльки-мотанки Валентини Мірошник включені до каталога «Ляльки в 

культурі українців» (автор – Оксана Скляренко), що вийшла у 2017 році; 

зберігаються у приватних колекціях в Україні та за кордоном. Так, власниками її 

робіт стали скульптори з Ірландії Брендан Джеймісон та Марк Ревелс (ляльки 

«Берегиня» та «Пава»). 
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31. Валентина Сінельнікова: «Не ігноруйте свою історію!» 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://lib.knukim.edu.ua/valentina-sinelnikova-ne-ignoruyt/ 

Дата: 24.06.2017 

У Науковій бібліотеці КНУКіМ 

відбулася презентація книги «Українці 

Нижнього Поволжя: історія і сьогодення» 

заступника декана Факультету музичного 

мистецтва, кандидата історичних наук, 

доцента, дослідника історії східної 

української діаспори Валентини 

Сінельнікової. 

«В основу видання покладена моя 

родинна історія, проте вона є частиною 

великої історії. Книга – це моє «дякую» 

предкам, які зробили неоціненний вклад у 

наше сьогодення. До того ж, я присвятила 

її батькам і чоловіку, адже вони 

підтримували та надихали мене», – 

розпочала захід авторка. 

Також Валентина Володимирівна 

наголосила на тому, що видання має 

символічне оформлення: «Випалений степ на обкладинці уособлює непросту 

історію наших попередників, бо багато років тому вони через поле перебирались 

із різних куточків світу до України». 

Промова заступника декана Факультету музичного мистецтва 

супроводжувалася презентацією, котра складалась із фотографій та відеороликів, 

зроблених під час наукових експедицій. 

Видання містить декілька 

розділів, у яких висвітленні 

найдрібніші подробиці переселення 

українського народу та формування 

національних культурних традицій. 

Інформація збиралась протягом 

багатьох років у різний спосіб: 

особисте спілкування та 

листування з українцями Нижнього 

Поволжя, пошуки архівних 

періодичних видань, консультації з 

науковцями-фольклористами. 
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«Важливість цієї праці вимірюється щонайменше у слов’янському 

масштабі. У ній відтворені давно забуті традиції нашого народу, котрі 

неодмінно треба пам’ятати, поважати та яких варто дотримуватись. Я 

впевнена, що книга «Українці Нижнього Поволжя: історія і сьогодення» 

змусить читача замислитися над 

важливим питанням «Яке моє 

коріння?». Звісно, ще є 

перспективи для подальших 

досліджень, тому я вірю, що 

знайдуться послідовники цієї 

наукової течії», – зауважила 

рецензент книги, кандидат 

історичних наук, доцент Кафедри 

бандури і фольклору КНУКіМ 

Ольга Поріцька. 

Заслужений працівник культури 

України, відомий фольклорист, професор 

Іван Сінельніков під час свого виступу 

згадав цікаві моменти із проведених 

експедицій, в яких він брав участь, 

допомагаючи віднаходити та відновлювати 

народно-пісенні традиції Нижнього 

Поволжя. 

Також на заході була присутня завідувач відділу краєзнавства та 

патріотичного виховання Київського міського будинку вчителя Світлана 

Коб’юк. Вона привітала авторку із публікацією книги і вручила Подяку «За 

плідну співпрацю та пропаганду національної культурної спадщини». 

Директор Наукової бібліотеки 

КНУКіМ, кандидат культурології, 

доцент Юрій Горбань акцентував увагу 

присутніх на тому, що книга дослідника 

історії східної української діаспори – 

унікальний здобуток історії та культури 

українського народу, з яким варто 

ознайомитись і студентам, і викладачам. 

Завершилась презентація видання 

феєричними композиціями 

фольклорного ансамблю «Кралиця» (художній керівник – Іван Сінельніков), 

ставши музичним обарвленням заходу. Співаки настільки вразили автентичним 

звучанням й енергетикою виконання, що до виступу приєдналась і авторка, 

зазначивши у фіналі пісенного дійства: «Не ігноруйте свою історію!». 

  



108 
 

32. Інновації в бібліографічній діяльності [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://lib.knukim.edu.ua/innovacii-v-bibliografichniy-

diyalno/ 

Дата: 22.09.2017 

Співробітники 

Наукової бібліотеки 

КНУКіМ взяли участь у 

семінарі «Основні напрями 

бібліографічної роботи: 

теорія і практика». 

Організатор заходу – 

Національна бібліотека 

України імені Ярослава 

Мудрого за підтримки 

Міністерства культури 

України. Під час семінару було обговорено широке коло актуальних питань 

науково-бібліографічної діяльності бібліотек: досвід та тенденції інформаційно-

бібліографічного обслуговування, трансформація довідково-бібліографічної 

діяльності в електронному середовищі, наукометричні інструменти та метрики, 

використання соціальних мереж та сайтів з метою популяризації роботи 

бібліотеки, підготовка бібліографічних покажчиків за допомогою нових 

технологій тощо. 

Олена Скаченко, завідуючий сектором методичної роботи бібліотеки 

КНУКіМ, ознайомила учасників семінару з інноваціями, які запроваджені у 

бібліотеці вишу та презентувала сучасну електронну форму рекомендаційної 

бібліографії – бібліотрансформер, підготовлений з нагоди ювілею професора 

Миколи Ткача. 
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Обмінювалися досвідом та обговорювали практичні питання з колегами з 

бібліотек України завідуючий інформаційно-бібліографічним відділом Вероніка 

Степко, завідуючий відділом комплектування та наукового опрацювання 

документів Алла Чернявська та завідуючий сектором наукового опрацювання 

документів Юлія Потернак. 
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33. Бібліотеки змінюють світ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://lib.knukim.edu.ua/biblioteki-zminyuyut-svit/ 

Дата: 22.09.2017  

21 вересня 2017 р. заступник директора Л.А. Рибка, завідуючий науково-

методичним відділом С.Г. Винокурова, провідний бібліотекар 

О.Ф. Омельяненко-Набіуліна взяли участь в семінарі «Світові бібліотечні 

тренди», який проводили Українська бібліотечна асоціація спільно з Goethe-

Institut. 

Доповідачі семінару Сошинська Ярослава, канд. іст. наук, доцент 

Національного технічного університету України «КПІ імені Ігоря Сікорського», 

виконавчий директор Української бібліотечної асоціації та Бояринова Оксана, 

PR-менеджер виконавчого офісу УБА, голова Молодіжної секції УБА 

ознайомили слухачів з актуальними й перспективними напрямами діяльності 

бібліотек, з проектом ІФЛА «Глобальне бачення» бібліотечної галузі. 

Під час виконання практичного завдання учасники семінару набули 

досвіду з формування бачення розвитку бібліотечної справи представниками 

бібліотек різних систем і відомств. Практикували навики ділового обговорення 

проблеми (з урахуванням всіх, навіть протилежних думок), визначення головних 

напрямів розвитку сучасної бібліотеки, зважаючи на сильні сторони та зони її 

розвитку. 
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В результаті 

навчання учасники 

семінару розширили 

бачення можливостей і 

задач бібліотеки, 

зважаючи на Глобальні 

цілі сталого розвитку, 

схвалені ООН 25.09.2015 

та Національну доповідь 

«Цілі сталого розвитку: 

Україна», представлену 

Урядом України 

15.09.2017. 

Одержані знання й навики сприятимуть розвитку нових стратегій, 

напрямів і форм роботи в Науковій бібліотеці КНУКіМ з тим, щоб гнучко 

реагувати на виклики часу. 
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34. «Формування документних фондів бібліотек» [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://lib.knukim.edu.ua/formuvannya-

dokumentnikh-fondiv-bibl/ 

Дата: 23.09.2017 

Співробітники Наукової 

бібліотеки КНУКіМ А.А. 

Чернявська, завідуючий відділом 

комплектування та наукового 

опрацювання документів, І.М. 

Стригун, головний бібліограф, взяли 

участь в науково-практичному 

семінарі «Формування документних 

фондів НТБ/ДІФ/: проблеми і 

перспективи», який відбувся 22 

вересня 2017 р. в Державній науково-технічній бібліотеці України. 

Учасники семінару обговорили 

сьогоденні проблеми комплектування 

бібліотек та можливі шляхи їх вирішення. 

Значну увагу приділили прямій взаємодії 

видавництв з бібліотеками наукових установ. 

Директор видавництва «Ліра-К» В.І. Зарицький 

поділився досвідом співпраці видавництва з 

багатьма бібліотеками України. 

Одним із джерел комплектування є 

поповнення фондів періодичними виданнями. 

Заступник директора з ТОВ «АС-MEDIA» О.Г. 

Демаш ознайомила присутніх з можливостями 

співпраці в комплектуванні періодичними 

виданнями іноземними мовами. 
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35. Бібліотечний MAINSTREAM у науковій бібліотеці КНУКіМ 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://lib.knukim.edu.ua/bibliotechniy-mainstream-u-naukoviy-

biblioteci/ 

Дата: 26.09.2017 

«Бібліотеки – це свобода. Свобода читати, свобода спілкуватися… Якщо 

ви не цінуєте бібліотеки, значить, ви не цінуєте інформацію, культуру та 

мудрість» 

Ніл Гейман 

Сучасність характеризується швидкою зміною 

понять, пріоритетів та цінностей. Не відомо, що буде 

завтра з тим, що ще вчора було на піку популярності. 

Наукова бібліотека КНУКіМ має на меті зберегти 

культурні цінності у площині сучасного бачення. Із 

25 по 30 вересня бібліотека проводить тиждень 

«Бібліотечний MAINSTREAM» в рамках 

святкування Всеукраїнського дня бібліотек. 
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Розпочався тиждень фотовиставкою 

«Красуні України». Світлини сучасних 

молодих красунь, студенток університету 

у традиційному українському вбранні 

допоможуть поринути в минуле, у часи 

Шевченка, Франка, Лесі України та 

подивитись на жінку по-новому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



115 
 

Директор бібліотеки Юрій 

Горбань завжди підтримує бажання 

працівників внести інновації в свою 

роботу. Відкриваючи виставку, він 

зазначив: «Можна шанувати традиції, 

можна їх формально підтримувати, а 

можна просто жити, сприймаючи їх 

серцем, знаходячи в них опору для 

звершень, для відкриття нових сторін 

життя. Пишаюся тим, що всі, хто долучився до створення фотовиставки, 

відчувають красу і традиції душею, роблять наше повсякдення яскравим». 

Запрошуємо всіх до бібліотеки 

помилуватися красою, порадіти за наших 

студенток та за автора фотографій, 

завідувача сектору культурно-

просвітницької роботи бібліотеки Марину 

Лєтцеву, яка допомогла дівчатам 

розкритися в нових образах. 
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36. Духовна культура українців у загальнослов’янському контексті 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://lib.knukim.edu.ua/dukhovna-kultura-ukrainciv-u-zagaln/ 

Дата: 27.09.2017 

Бібліотечний MAINSTRIM триває! 

26 вересня у читальній залі 

Наукової бібліотеки КНУКіМ було 

презентовано монографію Ольги 

Поріцької – етнолога, кандидата 

історичних наук, старшого наукового 

співробітника Українського 

етнологічного центру ІМФЕ ім. М.Т. 

Рильського НАН України, професора 

КНУКіМ. 

Відкрив захід кандидат 

культурології, доцент Кафедри 

соціальних комунікацій та 

інформаційних наук, директор 

Наукової бібліотеки Юрій Горбань, він 

привітав та подякував автору за 

змістовну наукову працю зазначивши, 

що «бібліотечний фонд поповнився 

цінним виданням, яким можуть 

користуватися студенти при вивченні 

історії культури українського народу». 

У презентованій книзі досліджуються 

принципи номінації міфологічних персонажів, 

здійснюється їх класифікація. Тема видання на 

перший погляд може здаватися незвичною, дещо 

несерйозною, казковою. Проте, як зауважила Ольга 

Поріцька: «За поширенням міфологічних образів 

можемо відстежувати зв’язки й шляхи міграції 

народів, а демонологічні уявлення відбивають 

типологію народного мислення». Досі в багатьох 

місцевостях люди у побуті зважають на вірування та 

уявлення, перейняті від своїх пращурів. Дуже багато 

традицій залишаються дієвими і сьогодні на Поліссі, 

в Карпатах і на Балканах. Ці регіони можна назвати 

заповідниками культури. 
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Привітала авторку з виходом 

монографії Валентина Сінельнікова, 

етнолог, кандидат історичних наук, 

доцент. Вона наголосила, що книга 

цікава та корисна і етнологам, і 

філологам, і тим, хто вивчає історію 

української культури. Погодилася з 

думкою академіка М. Поповича, 

висловленої ним в передмові до 

видання, що «слід підкреслити 

важливість подібних етнологічних досліджень з погляду розвитку української 

культури за умов формування національної свідомості». 

Іван Сінельніков, завідувач 

секції музичного фольклору, професор 

КНУКіМ, відомий фольклорист-

музикознавець, заслужений працівник 

культури України у своєму виступі 

навів приклади з життя рідного села на 

Житомирщині, які підтверджують, що 

давні міфологічні уявлення 

зберігаються в мисленні й уявленнях 

людей сучасного інформаційного 

суспільства, впливаючи на образ дій. 

Студентки Тетяна Чухно та 

Софія Рубан поділились враженнями 

від книги. У подарунок автору й усім 

присутнім Софія Рубан виконала 

народну пісню, яку співали на 

Поліссі, щоб розігнати хмари. 

Авторка подякувала за особливі 

привітання і акцентувала, що 

видавши книгу, досягла творчої мети, 

яку ставила перед собою – якомога 

повніше зібрати з усіх джерел відомості 

про персонажів демонології, що 

доповнюють багатогранну картину 

духовного життя наших предків. 
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Ознайомитись із монографією Ольги Поріцької можна у Науковій 

бібліотеці КНУКіМ. 
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37. «Творчі інсталяції» Оксани Чуєвої [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://lib.knukim.edu.ua/tvorchi-instalyacii-oksani-chuievoi/ 

Дата: 27.09.2017 

У межах бібліотечного мейнстриму в мистецькій залі Наукової бібліотеки 

КНУКіМ відбулось відкриття виставки творчих робіт дизайнера-графіка, 

кандидата мистецтвознавства, викладача Кафедри графічного дизайну і реклами 

Оксани Чуєвої. 
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Текстильні композиції, як 

дизайнер називає свої роботи, мають в 

основі техніку гобелену. Для Оксани 

Володимирівни текстильні роботи – це 

відпочинок від комп’ютера. Це робота 

«руками» з різним матеріалом, що дає 

можливість «переключитись» та 

помітити щось зовсім інше – просте, але 

привабливе і цікаве. 

Представлені на виставці роботи виткані на рамі, схожій до ткацького 

станка. При створенні інсталяцій використовуються будь-які матеріали: мушлі, 

кераміка, колоски пшениці, гілки винограду, нитки різної фактури, шкіри, 

намистини тощо. Оксана Чуєва, коментуючи представлені роботи 

наголосила: «Перші створені гобелени 

мали тематичну композицію, нині їм 

притаманний формальний, 

асоціативний аспект. Люблю зміну 

фактур у роботі, щоб інсталяції мали 

відчуття тактильності. Сюжети для 

робіт – це, переважно, казкова, 

філософська та міфологічна тематика 

або емоції сьогодення». 

Юрій Горбань, кандидат культурології, директор Наукової бібліотеки 

КНУКіМ, відкриваючи виставку зазначив: «Інсталяції дійсно чудові та 

оригінальні. Інтерес, який вони викликали, свідчить про актуальність сучасного 

декоративного мистецтва, необхідність проведення таких заходів для 

популяризації творчості викладачів університету. Колекція гобеленів надихає на 

гарний, позитивний настрій». 
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Наталя Удріс, завідувач 

Кафедри графічного дизайну і 

реклами, зазначила, що для творчої 

людини важливим є розкриття 

свого потенціалу у різних видах 

мистецтва, не обмеженими 

професійними навичками. 

Декоративне мистецтво – гобелен – 

є протилежним графічному 

дизайну, але за рахунок цього вкрай 

необхідний для візуалізації роботи у віртуальному просторі. «Виставка Оксани 

Володимирівни –яскравий наочний приклад того, яким чином необхідно 

проявляти свій потенціал. Художня мова та мистецький ефект гобеленів 

демонструє нові графічні рішення та можливості графічного дизайну». 

Тетяна Божко, кандидат мистецтвознавства, доцент Кафедри графічного 

дизайну і реклами продовжила думку колег, підкресливши, що творчі люди 

схожі на кіндер-сюрприз, адже всередині завжди прихована 

оригінальність: «Оксана Володимирівна розкривається новими гранями 

творчості, які ми спостерігаємо із подивом та захопленням. Кожна її робота 

насичена талантом і дозволяє розуміти неординарність її творчої натури». 

Олена Скаченко, завідувач 

сектору методичної роботи у 

підсумку наголосила, 

що «Текстильні інсталяції Оксани 

Чуєвої – це настрій та неймовірні 

враження, це внутрішня динаміка 

та позитив. Вони ілюструють 

єдність стародавніх та сучасних 

сюжетів, поєднують традиційні 

та нові прийоми, несуть величезні 

позитивні емоції». 

Відвідати чудову виставку 

гобеленів, що розташована поруч з 

експозиціями наукових видань 

викладачів Університету культури, 

можна буде упродовж усього тижня 

«Бібліотечного мейнстриму». 
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38. Про книжковий ринок від Костянтина Родика [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://lib.knukim.edu.ua/pro-knizhkoviy-

rinok-vid-kostyantina-ro/ 

Дата: 28.09.2017 

Під час тижня «Бібліотечний mainstream» відбулася зустріч студентства і 

науково-педагогічного колективу вишу із президентом Всеукраїнського 

рейтингу «Книжка року» Костянтином Родиком. 

«Сьогодні ми маємо 

честь поспілкуватися з 

видатним українським 

літературним критиком 

та журналістом, автором 

багатьох видань, 

керівником відділу 

політичної аналітики і 

прогностичного апарату 

Кабінету Міністрів 

України, радником 

Міністра України у 

справах преси та інформації в 1996 році – Костянтином Родиком. Дорогі 

студенти, будьте активними та не соромтесь ставити запитання, адже ця 

людина знає все про формування книжкового ринку України та світу», – 

представив гостя директор Наукової бібліотеки КНУКіМ, кандидат 

культурології, доцент Юрій Горбань. 
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Популярний критик 

розпочав із життєвої 

розповіді про своє 

студентське життя, на 

прикладі якого хотів 

донести молоді, що всі мрії 

мають властивість 

здійснюватись. 

Журналіст розказав 

цікаві факти про свою 

роботу заступника 

головного редактора 

журналу «Книжник». 

«Щоб періодичне видання розвивалось та слідувало сучасним тенденціям 

публіцистики, варто віддаватись своїй справі сповна і не боятись говорити 

правду», – акцентував спікер. 

Цікаво студентам було 

почути про те, як в 90-ті роки 

письменники видавали твори 

закордонних авторів за свої, 

перевидаючи їх в Україні. І що 

тільки в 1995 році на теренах нашої 

країни почав формуватися 

повноцінний книжковий ринок, на 

якому попит керував пропозицією 

(а не навпаки, як було до того часу). 

Костянтин Родик повідомив про основні напрямки діяльності 

Українського інституту книги: 

1. Підтримка книговидання та перекладацької школи. 

2. Пропагування української літератури на міжнародному рівні через 

виставки, поетичні фестивалі та інші мистецькі заходи. 

3. Активізація роботи бібліотек, перетворення їх на активні культурні центри. 
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Відповідаючи на питання Валентини Медведєвої, кандидата педагогічних 

наук, професора про нещодавно створений Інституту української книги, 

висловив сподівання на ефективність його діяльності попри всі перепони 

розвитку та розповів про аналогічні інституції у країнах Європи. 

За цікаву та інформативну 

зустріч заступник декана Факультету 

культурології, кандидат історичних 

наук, доцент Олена Каракоз висловила 

поважному гостю подяку: «Усі ми 

знаємо, що книжка дуже важлива в 

нашому житті, тому що має великий 

вплив на розвиток інтелектуальної 

діяльності та формування світогляду 

суспільства. Вам від студентів та викладачів Університету культури – щира 

подяка і побажання натхнення й успіхів у вашій просвітницькій діяльності». 

Наприкінці зустрічі молодь звернулась із проханням до Костянтина Родика 

порадити сучасних українських авторів, твори яких неодмінно варто прочитати. 

Президент Всеукраїнського рейтингу «Книжка року» назвав власний  

ТОП-10 письменників: 

1. Юрій Андрухович 

2. Оксана Забужко 

3. Юрій Винничук 

4. Валерій Шевчук 

5. Сергій Жадан 

6. Марія Матіос 

7. Марина Дяченко 

8. Сергій Дяченко 

9. Андрій Курков 

10. Ірен Роздобудько 
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39. Озвалась у серці бандура моя [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://lib.knukim.edu.ua/ozvalas-u-serci-bandura-moya/ 

Дата: 28.09.2017 

Чи жила б Україна без кобзи-бандури? 

Чи світила б колись нам свободи зоря? 

Чи знесли б ми без неї неволю й тортури? 

Хай ридає й розкаже про це нам бандура! 

 

Про минуле, теперішнє та 

майбутнє бандури йшла мова на 

літературно-художній імпрезі 

«Бандура як душа народу…», що 

пройшла в Науковій бібліотеці 

КНУКіМ у рамках тижня 

«Бібліотечного мейнстриму». 

Побутують різні версії 

походження бандури в Україні, 

яка, розвиваючись на полотні 

української музичної культури та 

характерних для українців 

билинно-думних традицій, зазнала поступових серйозних змін, унаслідок яких 

виник власний український національний інструмент, що не має аналогів у 

світовій музичній культурі. 

Розпочався захід виступом Капели бандуристів КНУКіМ у виконанні 

яких прозвучали українські народні пісні. 

Заступник директора Наукової бібліотеки КНУКіМ Лариса 

Рибка, відкриваючи захід зауважила: «Бандура – це голос України, її струни 

звучать у серцях, нагадуючи про звитяги і перемоги, а пісні у виконанні Капели 

бандуристів КНУКіМ вражають своєю щирістю та мелодійністю. Я впевнена, 

що наша зустріч переконає багатьох присутніх змінити свою думку про бандуру 

і полюбити її». 
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Валентина Сінельнікова, 

кандидат історичних наук, 

заступник декана Факультету 

музичного мистецтва провела 

ґрунтовний огляд книжкових 

новинок, підготовлених науковцями 

секції бандури, зазначивши їх 

значення для підготовки 

професійних музикантів та 

формування їхнього виконавського 

репертуару. «Такий унікальний інструмент українського народу як бандура не 

повинен знаходитись на задвірках сучасного українського мистецького 

простору. Саме тому нові книги такі актуальні і важливі». 

Володимир Єсипок, народний 

артист України, професор, викладач 

по класу бандури, презентуючи 

книгу наголосив, що «Кожна нація і 

кожен народ прагне бути відмінним 

від інших. Український народ має 

унікальне культурно-історичне 

явище – кобзарське мистецтво. 

Завдяки йому у плині століть ми не 

втратили власну етнічну культуру, 

колосальний фольклор. 

Кобзарі – носії національної 

духовності – мали величезний вплив 

на формування національної 

свідомості. До навчального 

посібника «Кобзарські і бандурні 

практики» увійшли методичні 

рекомендації для створення 

сучасних кобзарських літературно-

музичних композицій, приклади 

таких композицій та репертуар, 

призначений для сольного виконання бандуристами співаками. 

 «На моє глибоке переконання, для української культури один кобзар 

важить значно більше, ніж декілька музикантів, лауреатів міжнародних 

конкурсів. Бо кобзар несе своєю творчістю не лише естетичні ідеї, він є носієм 

національної ідеології, він примушує людей усвідомити себе частиною 

суспільства, відчути гордість за своє минуле, оптимістично дивитись у 

майбутнє». 
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Андрій Іваниш, заслужений 

артист України, доцент, художній 

керівник Капели бандуристів 

КНУКіМ, продовжив: «Посібник, 

який сьогодні тримає у руках перший 

читач, створювався більше 10 років, 

він єдиний у своєму роді. До збірки 

«Аранжування та перекладення для 

капели бандуристів» (у трьох 

частинах) увійшли твори, 

різноманітні за стилем, жанром, художньо-образним змістом, 60% яких вже 

виконувалися Капелою бандуристів КНУКіМ на концертах». 
В Україні існує величезна 

проблема відсутності видань сучасних 

творів концертного і педагогічного 

характеру. Композитори мало пишуть 

для сольного, ансамблевого і хорового 

виконання у супроводі бандури. 

Пропонований репертуар обмежується 

класичними та народними творами, в 

той час, коли молодь прагне 

виконувати і сучасну музику, цікаву 

їхньому поколінню. До того ж, твори не друкуються на державному рівні, а 

випускаються невеликими накладами в окремих містах України. 
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Тому, навчальний практикум, 

завдяки широкому діапазону 

виконавської (оркестрової та 

диригентської) складності 

пропонованих творів є унікальним, 

містить комплекс технічних та 

художніх завдань. Пропоновані твори 

можуть бути використані в концертних 

програмах. 

Завершуючи літературно-

музичну імпрезу студенти секції 

бандури, солісти Капели висловили 

вдячність авторам за книжкові новинки, 

зазначивши, що «це – необхідні книги 

для майбутніх керівників капелами 

бандуристів, адже містять поєднання 

теорії, методики та практики роботи з 

капелою, в класах читання партитур, 

інструментовки». 
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40. Презентація музичних видань [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://lib.knukim.edu.ua/prezentaciya-muzichnikh-vidan/ 

Дата: 29.09.2017 

У Науковій бібліотеці КНУКіМ 

відбулась презентація і обговорення нових 

навчальних видань науковців секції 

інструментальної музики Факультету 

музичного мистецтва Київського 

національного університету культури і 

мистецтв. Автори представили присутнім 

свої нові книги: 

 

«Теорія і практика бандурного 

виконавства» – автор Надія Богданівна 

Брояко заслужений діяч мистецтв України, 

кандидат мистецтвознавства, професор; 

«Теоретичні аспекти сучасної української 

музики» – автор Вероніка Юріївна 

Дорофєєва, завідувач секції 

інструментального мистецтва, кандидат 

мистецтвознавства, доцент; «Українська 

інструментальна музика. Музично-

текстологічний аналіз» – автор 

Тетяна Василівна Пістунова, доцент, 

провідний викладач, методист, активний 

громадський діяч; «Естрадно-джазовий 

оркестр. Теорія і практика» – автор 

Григорій Григорович Постой, доцент, 

викладач по класу диригування, продюсер, 

художній керівник і головний диригент 

естрадно-джазового оркестру КНУКіМ 

«JAZZ – BAND»; «Українська естрадна 

музика і фольклор: взаємопроникнення і 

синтез» – автор Вероніка Миколаївна 

Тормахова, кандидат мистецтвознавства, 

доцент, джазовий музикант і теоретик 

джазу, композитор, аранжувальник; 

«Ukrainian jazz standarts. Українські джазові 

стандарти» – автор Ігор Миронович 

Закус, заслужений артист України, доцент, 

відомий український джазовий музикант, викладач по класу бас-гітари. 
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Присутні обговорили проблематику представлених видань: 

– науково-теоретичне осмислення проблем формування виконавської 

майстерності бандуриста; 

– музична композиція як семіотичний феномен української культури; 

– особливості музично-текстологічного аналізу творів; 

– особливості взаємозв’язку фольклору та естрадної музики; 

– закономірності музично-виконавського розвитку студентів, розширення 

музичного горизонту молоді; 

– нові тенденції в українській музичній культурі. 

Зустріч була змістовною й водночас яскравою та дуже емоційною. 
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Студенти секції інструментальної музики Факультету музичного 

мистецтва своїми професійними музичними номерами продемонстрували 

практичне застосування теоретичних знань. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наприкінці презентації Юрій Іванович Горбань, кандидат культурології, 

доцент Кафедри соціальних комунікацій та інформаційних наук, директор 

Наукової бібліотеки КНУКіМ у виступі зазначив, що будь-яка теорія найкраще 

підтверджується практикою. Адже, теорія не підкріплена практикою небагато 

важить. Сьогоднішні виступи студентів є свідченням 

дотримання єдності теорії та практики у навчальному 

процесі. Подякував викладачам-авторам і студентам-

музикантам за отримане задоволення для розуму і 

душі, за подаровані бібліотеці книги. 

Детальніше ознайомитись із презентованими 

науковими виданнями користувачі можуть, 

завітавши до бібліотеки. 
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41. Методика для фольклористів, або Яка ж вона «Школа Івана 

Сінельникова»? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://lib.knukim.edu.ua/metodika-dlya-folkloristiv-abo-yaka-zh-v/ 

Дата: 29.09.2017 

Справжнє свято фольклору відбулося 

в Науковій бібліотеці КНУКіМ у рамках 

тижня «Бібліотечного мейнстриму» – 

презентація навчального посібника 

«Методика роботи з фольклорним 

колективом» Івана Григоровича 

Сінельнікова, професора КНУКіМ, відомого 

фольклориста-музикознавця, художнього 

керівника фольклорного ансамблю «Кралиця», заслуженого працівника 

культури України. 

У контексті збереження і популяризації 

національної культури актуальним та багатоаспектним є 

розуміння фольклору як живого явища сьогодення. На 

сучасному етапі побутування фольклор виступає також як 

засіб існування і створення малих соціальних груп, в яких 

він зберігається (родових, професійних, територіальних). 

Презентацію нового видання Іван Григорович 

розпочав з екскурсу в передумови, які провели його 

мистецькими шляхами від рідного села Російські Пилипи, 

що на Житомирщині, де він змолоду намагався 

популяризувати та зберігати пісенні традиції, – до 

професійної педагогічної діяльності у Київському 

національному університеті культури і мистецтв, де у далекому тепер 1991 році 

було створено ансамбль «Кралиця». 
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Іван Сінельніков – є визнаним 

дослідником питань підготовки 

керівників фольклорних колективів, 

методики викладання фольклорних 

дисциплін, історії російського 

старообрядництва Житомирщини. Як 

педагог і музикант-фольклорист 

впроваджує політику успадкування, 

збереження, популяризації та 

розумного сценічного інтерпретування великої фольклорної пісенної та 

інструментальної спадщини українського народу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переосмислення накопиченого життєвого досвіду загалом та 

експедиційного фольклорно-етнографічного матеріалу зокрема, бажання 

донести свої знання до широкої аудиторії спонукало до підготовки навчального 

посібника. 
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Крім теоретичних знань, видання розкриває актуальні питання 

формування репертуарної політики фольклорного колективу, навчально-творчої 

діяльності студентських фольклорних колективів, питання репрезентації 

автентичного музичного фольклору в сучасному молодіжному міському 

середовищі. 

Про актуальність та цінність 

даного видання влучно сказав 

директор Наукової бібліотеки 

КНУКіМ Юрій Горбань: «На 

жаль, на книжковому ринку 

України існує нагальна потреба 

підготовки книг вузької музичної 

спеціалізації. Є окремі методичні 

поради для керівників хоровими 

колективами, а для керівників 

фольклорних ансамблів – таких 

видань дуже мало. Тому, навчальний посібник, що розглядає питання теорії і 

практики підготовки керівників фольклорних колективів у мистецьких вищих 

навчальних закладах України заслуговує на визнання. 

А потім була феєрія пісні та справжня Іванова толока. Звучали побутові, 

обрядові, весільні пісні Житомирщини, Чернігівщини, Рівненщини, Львівщини. 

Слова вдячності від студентів та учасників ансамблю «Кралиця» різних років 

засвідчили величезну повагу до Педагога та Наставника. 

Проведення такої потужної презентації лише підтвердило, що фольклор – 

це минуле, теперішнє і майбутнє нашої традиційної культури. 
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42. Всесвітній день серця [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://lib.knukim.edu.ua/vsesvitniy-den-sercya/ 

Дата: 02.10.2017 

До Всесвітнього дня серця Спортивний клуб КНУКіМ, залучившись 

підтримкою соціального партнерства Hearts.in.ua, підготував інформаційно-

розважальну програму під гаслом «Поділіться енергією» (Share the power)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відомо, що краще не допустити 

розвиток захворювання, ніж потім його 

лікувати. Усі медики світу радять час від 

часу проходити профілактичне обстеження, 

саме тому протягом дня в читальній залі 

Наукової бібліотеки КНУКіМ представники 

оздоровчої платформи Cardiolyse та 

Інституту медицини праці НАМПУкраїни 

проводили експрес-діагностику серцево-

судинної системи для всіх бажаючих. 
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Також на головній площі 

Університету культури організували 

хореографічний флешмоб: учасники 

вишикувались у величезне «серце», 

а їхні рухи нагадували пульсацію. 

До того ж, молодь зробила зарядку, 

котра називалась «Енергія для твого 

життя»: дівчина на сцені показувала 

3-хвилинний комплекс фізичних 

вправ, а інші повторювали. 
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Опісля студенти довідались про те, як надати долікарську допомогу під час 

інфаркту або інсульту. Інструктори симуляційно-тренінгового центру клініки 

«Добробут» проінструктували та продемонстрували на практиці алгоритм дії 

серцево-легеневої реанімації. 

Фахівці наголосили на тому, що спочатку людина має впевнитись, що її 

життю та здоров’ю нічого не загрожує, а тільки потім приступити до надання 

допомоги. Обов’язкова умова при цьому – наявність одноразових рукавичок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медичні працівники акцентували увагу КНУКіМівців на важливості 

дотримуватись правил проведення масажу серця, а саме: швидкість має 

становить 100-120 натискань за хвилину, а глибина натиску – 5-6 см. Якщо 

робити процедуру повільніше, то кров не надійде до серця і ми не врятуємо 

людину. 
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Учасники заходу 

мали можливість відвідати 

лекцію «Здоровий вибір 

для серця. Як кинути 

палити», у межах якої 

відбулося тестування на 

залежність від тютюну. 

Спікером був кандидат 

медичних наук, головний 

лікар Київського міського 

центру здоров’я – Отто 

Стойка. 

«Куріння – це не просто звичка, це нікотинова токсикоманія. Україна – 

одна з країн, у яких ще й досі велика смертність від сигаретної залежності. 

Близько 40% молодих людей в нашій країні палять. За статистикою, жінок та 

дітей, які курять, у нас більше ніж середній покажчик у світі», – звернув увагу 

слухачів мовець. 

Серцево-судинні захворювання – кілер номер один. Вони є причиною 

понад 17 мільйонів смертей і третини інвалідності. На жаль, в українському 

суспільстві обізнаність щодо факторів ризику є дуже низькою. 

Здорові серця мільярдів – це не лише наука, медицина, а й мистецтво жити: 

милосердно ставитися до себе та інших, піклуватися про довкілля та 

поширювати соціальне партнерство. 

Дорогі друзі, в організмі достатня кількість парних органів і лише серце на 

самоті. Бережіть його! 
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43. Чи трансформують бібліографію хмарні технології [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://lib.knukim.edu.ua/chi-

transformuyut-bibliografiyu-khmarn/ 

Дата: 03.10.2017 

Чи трансформують бібліографію 

хмарні технології? Відповідь на це 

запитання шукали студенти 4-го курсу 

групи КББ-44 Факультету культурології 

під час практичних занять з навчальної 

дисципліни «Інноваційно-методична 

робота в бібліотеці», що пройшли в 

Науковій бібліотеці КНУКіМ у рамках 

тижня «Бібліотечний mainstream». 

Олена Каракоз, кандидат 

історичних наук, професор Кафедри 

соціальних комунікацій та 

інформаційних наук, заступник 

декана Факультету культурології 

акцентувала увагу студентства на 

актуальності застосування 

інформаційних технологій у 

бібліотечній діяльності загалом та 

необхідності впровадження новацій у 

бібліографічну роботу зокрема. 

Юрій Горбань, кандидат 

культурології, доцент Кафедри 

соціальних комунікацій та 

інформаційних наук, директор 

Наукової бібліотеки КНУКіМ вітає 

впровадження інновацій в 

бібліотеці: «Реагуючи на виклик часу, 

задовольняючи інформаційні, освітні, 

культурні потреби своїх користувачів, 

бібліотека робить доступними 

документовані знання й інформацію. В Науковій бібліотеці створюються 

електронні інформаційні ресурси, які можна використовувати, перебуваючи за 

її фізичними стінами. Бібліотека надає віртуальні послуги з пошуку інформації 

та необхідних знань, створює й надає свої інформаційні продукти». 
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Після теоретичної частини 

відбулось обговорення 

практичних питань та 

інноваційних методик створення 

сучасних бібліографічних 

посібників. 

Олена Скаченко, завідувач 

сектору методичної роботи 

Наукової бібліотеки зазначила, 

що Всесвітня мережа Інтернет 

ініціювала виникнення нових 

форм доступу до інформації, яка все більше створюється та використовується 

лише в електронному форматі. Тому все більше актуалізується і розвивається 

перспективний напрям створення електронної бібліографічної продукції. 

Далі Олена Олексіївна презентувала електронні бібліографічні продукти, 

підготовлені співробітниками науково-методичного відділу бібліотеки: стрічку 

часу (створену на сервісі Timetoast), електронний журнал (Calameo), 

інтерактивний плакат (Thing Link), бібліотрансформер та зазначила, що 

використання у практиці роботи бібліотеки сучасних комп’ютерних технологій 

дозволяє створювати бібліографічні посібники якісно нового рівня. 

Студенти ознайомилися з одним зі шляхів, який сприяє руйнуванню 

бібліотекою своїх фізичних кордонів, переходу із реального простору у 

віртуальний. 
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44. Сучасні технології зберігання документів [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http: http://lib.knukim.edu.ua/suchasni-tekhnologii-

zberigannya-dokum/ 

Дата: 04.10.2017 

У межах тижня «Бібліотечний 

mainstream», присвяченого 

Всеукраїнському дню бібліотек, 

обговорювалося таке важливе і 

болюче питання як зберігання 

документів у фондах бібліотек.Юрій 

Горбань, кандидат культурології, 

доцент Кафедри соціальних 

комунікацій та інформаційних наук, 

директор Наукової бібліотеки в 

рамках вивчення курсу «Консервація та збереження документів» провів круглий 

стіл на тему «Сучасні технології зберігання документів у бібліотеках», в якому 

взяли участь студенти 4-го курсу групи ДМ-14 та ДМ-24 Факультету 

культурології. 

 

Проблема зберігання документів, яка вимагає прийняття оперативних 

рішень, розширення діяльності, спрямованої на впровадження новітніх методів 

захисту документів від руйнування, у будь-якій бібліотеці складається із різних 

заходів, що слугують виконанню основного завдання – оперативного 

забезпечення користувачів необхідною інформацією. Про важливість 

збереження документів свідчать заходи Міністерства культури України, 

спрямовані на виявлення у бібліотечних фондах цінних та рідкісних видань, 

моніторинг стану збереження документів, запобігання руйнуванню матеріальної 

основи бібліотечних та архівних фондів. А це, як показує практика, безперервний 

процес, який починається з моменту надходження документа до бібліотеки. 

Студенти почали розмову з методів зберігання книг за часів середньовіччя. 

Слайди з презентацій яскраво й наочно охарактеризували вирішення проблеми 
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зберігання в тогочасних бібліотеках і напрочуд вірно засвідчили сутність та 

соціальне призначення бібліотеки давнини – захист і збереження. 
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У контексті розвитку суспільства знань з 

бібліотеками відбуваються соціокультурні зміни. 

Виконуючи і сьогодні меморіальну функцію, 

бібліотека акцентує увагу на забезпеченні рівного 

доступу до інформації. На успішному виконанні 

цих, здавалося б, протилежних завдань – 

зберігання документів і надання доступу до них – 

наголошували всі виступаючі. Це забезпечується 

шляхом створення метаданих, перенесення 

документованого знання в інші формати на інші 

носії. Студенти обмінювалися думками про 

переваги та недоліки різних шляхів переведення 

паперових книг в машиночитані форми 

документів (мікрографування, оцифрування) та 

створення ксерокопій. Дійшли висновку, що 

переваги або недоліки того чи іншого шляху 

значною мірою визначаються можливістю використання створених копій 

сьогодні та в майбутньому. Один із чинників, який впливає на міцність книги, її 

довговічність – папір, з якого вона зроблена. Учасники мали можливість 

практично ознайомитися з матеріалами, котрі сьогодні застосовуються в 

поліграфії: різними видами паперу, палітурного картону та визначали їхні 

характеристики. Значну увагу було приділено сучасному матеріалу під назвою 

поліліт, що значно міцніший і довговічніший за традиційний папір і широко 

використовується в сучасній поліграфії. З палітурних матеріалів Юрій Горбань 

окремо виділив імітлін – довговічний продукт, що відповідає стандарту ISO 9706 

(довговічні папери). 

Юрій Іванович зазначив, що 

із виступів студентів й особистого 

досвіду можна виділити основні 

проблеми зберігання документів у 

бібліотеках:– організаційні (кожна 

бібліотека сама намагається 

вирішувати питання збереження 

власних документів);– фінансові 

(невідповідність якості паперу 

зазначеними нормам);– 

матеріально-технічні (різний стан 

матеріально-технічної бази бібліотек впливає на можливості збереження 

документів);– кадрові (недостатнє забезпечення бібліотек реставраторами, ІТ-

спеціалістами, які можуть виконувати процеси збереження бібліотечних 

ресурсів на відповідному рівні). 
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Брала участь у заході й Олена Каракоз, кандидат історичних наук, 

професор, заступник декана Факультету культурології, яка схвально 

відгукнулася про таку форму обговорення існуючих проблем, як круглий стіл. 

Адже для студентів – це можливість розвивати та вдосконалювати самостійність, 

логічне мислення; вчитися формулювати погляди та переконання; уміння робити 

висновки та вносити пропозиції. Подякувала учасникам за активність та 

Юрію Горбаню і співробітникам бібліотеки за організацію та наочність заходу. 
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Зустріч завершилася врученням сертифіката учасника круглого столу 

«Сучасні технології зберігання документів у бібліотеках» кожному студенту. 
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45. Висока оцінка багаторічної праці [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://lib.knukim.edu.ua/visoka-ocinka-bagatorichnoi-praci/ 

Дата: 06.10.2017 

З нагоди професійного свята, Всеукраїнського дня бібліотек, у читальній 

залі Наукової бібліотеки відбулися урочисті збори трудового колективу. 
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Директор Наукової 

бібліотеки Юрій Горбань 

зазначив, що сучасна 

бібліотека є провідним 

інститутом в 

соціокультурній 

інфраструктурі суспільства. 

Її функції зумовлені 

особливостями бібліотеки як 

культурної інституції: 

меморіальна, комунікаційна, 

інформаційна, освітня та 

культурна. 

Зважаючи на виклики сьогодення, Наукова бібліотека КНУКіМ працює 

над вдосконаленням організації фондів, інформаційно-бібліографічного 

обслуговування, готує інноваційні бібліотечні продукти, впроваджує нові форми 

роботи. Результат – задоволені користувачі знов і знов звертаються до 

бібліотеки. 

Всі заходи, проведені протягом тижня «Бібліотечного mainstreamу», були 

спрямовані на задоволення й розвиток потреб і запитів користувачів, сприяли 

розширенню кола пізнавальних інтересів, організації змістовного дозвілля, 

залученню нових користувачів та покращенню іміджу бібліотеки. Атмосфера 

краси та свята, активність користувачів приємно радувала співробітників. 
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Ігор Бондар, в. о. ректора 

Київського національного 

університету культури і 

мистецтв, доцент, заслужений 

працівник культури України, 

привітав колектив Наукової 

бібліотеки зі святом та вручив 

Почесні грамоти Міністерства 

культури України за підписом 

Міністра культури України 

Євгена Нищука «За вагомий 

особистий внесок в розвиток бібліотечної справи, багаторічну сумлінну працю, 

високий професіоналізм та з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек» 

співробітникам: 

 Чернявській Аллі Анатоліївні, завідуючій відділом комплектування та 

наукового опрацювання документів; 

 Якубенку Ярославу Анатолійовичу, завідуючому відділом 

книгозберігання; 

 Скаченко Олені Олексіївні, завідуючій сектором методичної роботи. 
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Вітаючи співробітників 

бібліотеки із професійним святом, 

Ігор Бондар підкреслив роль 

бібліотеки у сучасному 

інформаційному суспільстві та 

наголосив, що інститут бібліотек 

існував, існує й існуватиме в 

майбутньому, оскільки важко 

уявити собі будь-яку суспільну 

структуру, котра могла б 

функціонувати, не 

використовуючи послуги й 

можливості бібліотек: зміни в 

розвитку суспільства зумовлюють 

трансформацію соціальних 

функцій бібліотеки, які проявляються у збереженні і трансляції документованого 

знання, що сприяє стійкому суспільному розвитку, в тому числі соціальних норм 

і цінностей культури, стабілізуючих суспільство. 
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46. Конференція бібліотекарів-науковців [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http: http://lib.knukim.edu.ua/konferenciya-

bibliotekariv-naukovciv/ 

Дата: 06.10.2017 

Чернігівська обласна 

універсальна наукова 

бібліотека імені В. Г. 

Короленка приймала гостей з 

нагоди Всеукраїнського дня 

бібліотек та 140-річчя від дня 

заснування. Від Наукової 

бібліотеки КНУКіМ були 

присутні Вероніка Степко, 

завідувач інформаційно-

бібліографічного відділу та 

Олена Вапельник, провідний 

бібліограф. 

Розпочалися заходи з урочистих зборів в Чернігівському обласному 

філармонійному центрі фестивалів та концертних програм, на сцені якого лунали 

теплі слова вітань, вручали цінні подарунки та відзнаки співробітникам 

бібліотеки-ювіляра. 

В рамках ювілейних заходів відбулася науково-практична конференція з 

міжнародною участю «Чернігівська ОУНБ ім. В. Г. Короленка: від витоків до 

сьогодення». Одинадцять співробітників Наукової бібліотеки КНУКіМ 
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долучилися до роботи конференції: доповіді бібліотекарів були включені до 

програми та увійдуть до збірки матеріалів конференції. 

Відкрила роботу конференції Інна Михайлівна Аліференко, директор 

Чернігівської ОУНБ, яка звернулася з вітальним словом до учасників та 

розповіла про історію книгозбірні. 

Вероніка Віталіївна Степко привітала 

учасників конференції зі святом, передала 

вітання від керівництва Наукової бібліотеки 

КНУКіМ та презентувала власні видання 

бібліотеки, які вручила директору обласної 

книгозбірні. В дарунок від організаторів 

конференції наша бібліотека отримала 

видання з обмінного фонду Чернігівської 

ОУНБ. 

З доповіддю «Вебліографія як 

засіб науково-методичної діяльності 

Чернігівської ОУНБ ім. Короленка» 

виступила Алла Миколаївна 

Мальована, заступник директора з 

наукової та інноваційної діяльності. 

Досвідом соціокультурної 

діяльності Гомельської ОУНБ 

(Білорусь) поділилася Тетяна 

Леонідівна Барабанщикова, заступник 

директора з обслуговування користувачів. Нові та цікаві форми бібліотечного 

обслуговування викликали щиру зацікавленість учасників конференції. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варто відмітити виступ Людмили Володимирівни Глазунової, кандидата 

наук із соціальних комунікацій, заступника директора з наукової роботи ХДНБ 
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ім. Короленка «Нотатка у Фейсбуці: для бібліотек та про бібліотеки», в якому 

вона згадувала бібліотеку КНУКіМ як приклад, вартий наслідування (фахівці 

бібліотеки перемогли в дистанційному курсі з підвищення кваліфікації 

«Електронна бібліографія»). 

Олена Борисівна Вапельник виступила з 

доповіддю «Обслуговування віддалених 

користувачів Наукової бібліотеки КНУКіМ за 

допомогою сервісу «Віртуальна довідка», в якій 

розповіла про систему обслуговування віддалених 

користувачів, провела аналіз використання сервісу та 

вказала на перспективи цього напрямку роботи 

бібліотеки вишу. 

Також на конференції обговорювалися 

наступні питання: дослідження історії бібліотек 

Сіверського краю; 

краєзнавча робота 

бібліотек регіону; 

соціокультурна та проектна діяльність 

бібліотек; взаємодія користувача і бібліотеки; 

сучасні методи та форми інформаційно-

бібліографічного обслуговування; видавнича 

діяльність книгозбірень; діяльність бібліотек 

у веб-просторі тощо. 

Учасники конференції ознайомилися з 

книжковою виставкою, на якій були представлені видання бібліотеки, та 

фотовиставкою про життя бібліотеки «Бібліосушка». 

Під час екскурсії організатори розповіли про проекти бібліотеки, 

інноваційні форми роботи та нові методи залучення користувачів. 

Також в рамках конференції відбувся форум бібліотекарів області та 

круглий стіл «Культура академічної доброчесності і бібліотеки». 
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47. Підсумки тижня «Бібліотечний mainstream» [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://lib.knukim.edu.ua/pidsumki-tizhnya-

bibliotechniy-mainstream/ 

Дата: 10.10.2017 

Програма тижня була різноманітною, насиченою цікавими зустрічами й 

обговореннями. 

Костянтин Родик, видатний український літературний критик та 

журналіст, допоміг слухачам розширити бачення проблем і перспектив 

розвитку української книги, а з нею й бібліотек. 
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Книжкові презентації привернули увагу до нових книжок і дозволили 

студентам побачити викладачів університету в новому світлі. 
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Весь тиждень проходив під знаком української музики, оскільки 

презентувалися видання, авторами яких є викладачі факультету музичного 

мистецтва КНУКіМ. Теорія, викладена в книжках, підтверджувалася 

практикою – яскравими виступами музичних колективів. І за це окрема велика 

подяка викладачам і студентам факультету! Свято книги поєдналося зі святом 

музики! 
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Заходи «Хмарні технології в бібліотеці: трансформація бібліографічної 

діяльності» та «Сучасні технології зберігання документів у бібліотеці» дали 

змогу студентам долучитися до обговорення професійних питань та побачити 

можливості бібліотеки у створенні інформаційних продуктів. 
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Протягом тижня відвідувачі знайомилися з виданнями, які експонувалися 

на книжкових виставках «Бібліотека – невмируща пам’ять людства», 

«Проект «12+ книг 2017 року» в дії», «Видання наукової бібліотеки КНУКіМ» 
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Художні виставки «Текстильні інсталяції» Оксани Чуєвої та «Красуні 

України»Марини Лєтцевої порадували відвідувачів красою, здивували 

оригінальністю картин-гобеленів та яскравими образами на фотографіях. До того 

ж, відкрили нам особистості авторів з невідомого досі боку. 

За бажанням Оксани Чуєвої, автора гобеленів, проводився зріз глядацьких 

симпатій. За рейтингом найбільшу кількість голосів набрала картина «Хутір біля 

Диканьки», трохи менше прихильників (але порівну) назбирали роботи «Сніг 

іде» та «Просто хатка», наступна за кількістю висловлених симпатій – «Ставок». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотовиставка «Красуні України» розкрила в новому світлі образи 

українських дівчат та жінок, студенток університету. 
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Глядачі мали змогу обрати фотопортрет, який найбільше сподобався, 

проголосувати за нього. В голосуванні взяли участь 1114 осіб. Глядацькі симпатії 

розподілилися наступним чином: за портрет Ліори Котляр – 160, за Маріам 

Абдулмалік – 181, Ірини Прядун – 188 голосів. 

 

 

Тиждень бібліотеки, в якому інформація про книгу поєднувалася з красою 

музики та образотворчого мистецтва, продемонстрував що користувачеві цікаві 

й наукові, й суспільно важливі теми і, особливо, живе спілкування. 
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Відгуки студентів та викладачів про бібліотеку та їхні вітання до 

Всеукраїнського дня бібліотек 

Бібліотека – це те місце, де люди комунікують, вільно проводять час. Хочу 

зазначити, що у Науковій бібліотеці КНУКіМ панує атмосфера доброзичливості, 

домашнього затишку. А працівники завжди готові прийти на допомогу у пошуку 

найнеймовірнішої інформації. 

Інна Омеляненко, ІІІ курс, КББ-45 

 

Кожного дня, заходячи до бібліотеки, я налаштовуюсь на новий день з 

усмішкою, тому що завжди мене зустрічають сонячні і насправді щасливі люди. Наша 

бібліотека надихає, – це місце, де стимул до творчості виникає раптово, зненацька. 

Дякую працівникам бібліотеки за настрій, який вони передають кожного ранку. 

Артем Лобанцов, ІІ курс, ТМ-76 

 

Щойно у читальній залі брала участь у зустрічі з аналітиком літературно-

книжкового ринку, президентом Всеукраїнського рейтингу «Книжка року» 

Костянтином Родиком. Наприклад, я дізналася про непростий шлях української книги 

на вітчизняному ринку, чому і як формується вартість друкованих видань. Я вважаю, 

що такі зустрічі корисні нам. 

Анастасія Мусієнко, ІІІ курс, КББ-45 

 

Насамперед, хочу сказати, що працівники бібліотеки найнайпривітніші люди, 

яких я зустрічав. Це майстри своєї справи. Дуже приємно приходити до бібліотеки і 

набиратись позитиву на весь день від працівників, котрі усміхнувшись, допоможуть у 

виборі книги чи автора. Тому хочу побажати Вам всім здоров’я, в першу чергу, щастя. 

Дякую Вам за Вашу плідну працю. 

Ігор Тертишний, ІІІ курс, ГРС-15 

 

Дуже раді бачити працівників нашої університетської бібліотеки. Завжди 

несуть гарний настрій (разом із дайджестами) і щиру усмішку на обличчях. Дякуємо 

за Вашу професійну діяльність. Вітаємо колектив Наукової бібліотеки з 

Всеукраїнським днем бібліотек! 

Юлія, Наталя (ректорат, приймальня 

) 

Щиро вітаю із професійним святом колектив Наукової бібліотеки КНУКіМ. 

Любі мої, Ви найкращі, приходити до Вас – величезне задоволення, бути Вашим 

читачем – величезна насолода! Плідна співпраця з науково-методичним відділом 

завжди надихає на нові думки. Усього Вам найкращого, любі Бібліотекарі! 

О.В. Матвієнко, доктор педагогічних наук, 

професор кафедри комп’ютерних наук 

 

Від всього серця поздоровляємо наших вельмишановних колег зі святом. 

Бібліотека – це той осередок, де сконцентрований багатовіковий досвід, мудрість 

людства. Для мене і моїх колег-хореографів книги – це можливість спілкуватись з 

талановитими, щирими, розумними людьми, поринати в сиву давнину і пізнавати нове, 

збагачуватись духовно та інтелектуально, відкривати нові горизонти. 
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І хоч наше мистецтво мовчазне, воно живиться здобутками великих поетів, 

письменників, які надихають на творчість, примушують замислюватися над сенсом 

буття, власним місцем в буремному сьогоднішньому світі. 

Із щирою подякою за Вашу місіонерську просвітницьку діяльність, за 

можливість спілкування. Творчої наснаги, шановні друзі! 

Л.Ю. Цвєткова, декан факультету 

хореографічного мистецтва, професор 

 

Найкращі побажання до Всеукраїнського Дня бібліотек! 

Висловлюю вдячність Науковій бібліотеці на постійну допомогу у «скрутних» 

ситуаціях, за професіоналізм, доброту, сприяння у науковій роботі. 

Поважаю. Люблю. Вважаю себе співробітником і товаришем бібліотеки. 

Ходила, ходжу і ходити буду. 

Бажаю здоров’я, щастя, наснаги, матеріального добробуту і творчих злетів. 

І.Я. Конюкова, доцент кафедри філософії, 

кандидат педагогічних наук, доцент 

 

Хочу сердечно подякувати працівникам бібліотеки КНУКіМ, зокрема директору 

бібліотеки Юрію Івановичу, за не просто сумлінне ставлення до своєї справи, а в 

найкращому значенні цього слова глибоку заангажованість у справі просвітництва, 

залучення до світу книги студентства університету. Щодо мене особисто, то 

завдячую Юрію Івановичу ще й тим, що фактично він заохотив мене до видання мого 

дослідження «Українська духовна культура: народна демонологія ХIХ-ХХ ст. у 

загальнослов’янському контексті». Дійсно, праця була швидко і якісно підготована та 

опублікована. 

Отже працівникам бібліотеки зичу й надалі з незмінним ентузіазмом, 

професіоналізмом виконувати свою велику місію. 

О.А. Поріцька, етнолог, кандидат історичних наук, старший 

науковий співробітник Українського етнологічногоцентру 

ІМФЕ ім. М.Т.Рильського НАН України, професор 

 

Щиро вітаю працівників Наукової бібліотеки з професійним святом! 

Бажаю хорошого настрою, процвітання, збільшення книгосховища, а також 

побільше відвідувачів. 

Ваша бібліотека – сучасна, прогресивна. Під керівництвом професіонала своєї 

справи Вашу бібліотеку чекають нові звершення! Бажаю Вам усіх благ! 

З правдивим респектом, історик-міжнародник, викладач кафедри міжнародних 

відносин – Володимир Наконечний. 

 

Шановні користувачі! Ваш інтерес до бібліотеки, добре слово надихає нас на 

пошуки нових форм і методів роботи! Щиро вам вдячні! Щодня чекаємо на вас в 

бібліотеці!  
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48. «Витинанки долі»: кольори життя [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http: http: http://lib.knukim.edu.ua/vitinanki-doli-kolori-

zhittya/ 

Дата: 12.10.2017 

В Арт-галереї Наукової бібліотеки Київського національного університету 

культури і мистецтв відкрилась персональна виставка витинанок киянки Наталії 

Фесенюк «Витинанки долі». 

Наталія Фесенюк – художниця за фахом, старший науковий співробітник 

відділу фондів Національного Меморіального комплексу Героїв Небесної 

Сотні – Музею Революції гідності та студентка заочної форми навчання Кафедри 

музеєзнавства університету. 

Мистецтвом витинанки пані Наталія захопилася ще в дитинстві. На 

сьогодні має колекцію із кількох десятків картин різноманітної тематики. 

Найбільше полюбляє створювати витинанки, об’єднані у серії: «Дерево життя», 

«За мотивами творів Тараса Шевченка» («Сон», «Вечеря коло хати»), «За 

мотивами українських календарних свят» («Різдвяна», «Калита»), «Патріотична» 

та інші. Основними елементами ажурних робіт майстрині є рослинні та 

геометричні орнаменти, силуетні зображення людей і тварин. 
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Найчастіше художниця створює 

симетричні дзеркальні витинанки, 

яким притаманна чорно-біла гама. 

Інколи, для підсилення ідеї задуму, 

робить аплікаційні витинанки, 

використовуючи кілька кольорових 

підкладок та тканинну основу. 

Практично не працює із шкірою. 

На відкритті виставки Наталія 

Фесенюк зазначила: «Витинанка – це 

лаконічна форма мистецтва, що 

вимагає великої уваги і 

зосередженості. Витинанкам притаманна надзвичайна сила декору та образу, 

тільки їм властиве силуетне вирішення, ритмічна виразність візерунка, 

дзеркальна симетрія, логічна узгодженість між матеріалом, формою і 

технікою виготовлення. Будь-який натуралізм у витинанці відсутній. У 

мистецтві витинанки важливим є дотримання пропорцій світлого і темного 

кольору. Якщо пропорції збережені, витинанка набуває гармонійного вигляду». 
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Довідка: 

Витинанка – ажурне вирізування – вид українського народного 

декоративного мистецтва. Назва походить від слова «витинати», тобто 

«вирізати». Витинанки вирізаються ножицями та ножем з білого або кольорового 

паперу. У давнину такі вироби використовували для оздоблення стін, вікон, 

печей. Зазвичай, традиційна витинанка містить сюжет. 
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49. «Державна інформаційна політика у галузі культури» 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://lib.knukim.edu.ua/derzhavna-informaciyna-politika-u-ga/ 

Дата: 17.10.2017 

На Кафедрі соціальних комунікацій та інформаційних наук КНУКіМ 

відбувся круглий стіл на тему «Державна інформаційна політика у галузі 

культури», який був присвячений актуальній проблемі збереження української 

культури, популяризації сучасної та автентичної української культури у світі. 

Студенти першого курсу Факультету культурології, спеціальності 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (групи ІБАС-37, ІБАС-47, ІБАС-

57) взяли участь в обговоренні питань значення державної інформаційної 

політики у розвитку української культури та ролі культури у державотворчих 

процесах української держави. 

Модератором круглого столу 

була Галина Шипота, доцент 

Кафедри соціальних комунікацій та 

інформаційних наук, яка у вступному 

слові зазначила: «Країна чекає на 

державну стратегію інтеграції. 

Формування національної єдності, 

об’єднання країни, необхідне і 

можливе  на основі української 

культури, як сучасної інноваційної, 

так й автентичної». 

«Бібліотеки, – підкреслила доповідач, – мають усі можливості для 

розкриття усього різноманіття української культури». 

До слова запросили Олену Скаченко, завідувача сектором методичної 

роботи Наукової бібліотеки КНУКіМ. Співавтор персонального 

бібліографічного покажчика «Ткач Микола Михайлович» розповіла про 

значення бібліографічних ресурсів у популяризації наукової спадщини 

дослідників української культури та мистецтва. Співробітники бібліотеки 

університету прагнуть розкрити 

творчий та науковий доробок 

науково-педагогічних 

співробітників КНУКіМ. Так, у 

бібліографічному покажчику 

«Ткач Микола Михайлович», 

який має сім частин, міститься 

опис 787 праць Миколи Ткача. 

Олена Скаченко інформувала, 

також, про інноваційний вид 
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рекомендаційної бібліографії, створений у 

бібліотеці – бібліотрансформер «Не осквернись, 

душе моя, у слові…». О. Скаченко розповіла, як за 

допомогою хмарних технологій, співробітники 

наукової бібліотеки КНУКіМ створюють 

інноваційні інтерактивні інформаційні ресурси, які 

розкривають унікальну українську культуру і 

мистецтво. 

Знаковими були слова автора багатьох 

інформаційних ресурсів про те, що «запровадження 

електронних технологій у діяльності 

бібліотек,  відповідно до стратегії державної 

інформаційної політики, сприяють створенню 

різноманітних інноваційних продуктів присвячених 

українській науці, культурі, мистецтву». 

Під час круглого столу було проведено презентацію нового 

інформаційного продукту Наукової бібліотеки КНУКіМ – журналу «Україна 

патріотична». 

Заступник декана Факультету культурології Олена Каракоз запросила 

студентів до активної участі у розвитку даного інформаційного ресурсу. 

«Україна патріотична» – це платформа для обговорення важливих професійних 

тем, можливість заявити про власну громадянську позицію», – підкреслила О. 

Каракоз. 

Виступи студентів були цікавими та щирими. Ірина Нечас (студентка 

групи ІБАС-57) звернула увагу слухачів на те, що державна інформаційна 

політика визначає культурний розвиток України і має бути зорієнтованою на 

зростаючі культурні 

потреби населення. 

Уляна Матвіїв (група 

ІБАС-57) відмітила 

значення бібліотек 

для збереження 

культурної спадщини 

України. 

 Вадим Даценко 

(група ІБАС-47) 

аргументовано довів 

значення програм 

державної підтримки 

видання української 

книжкової продукції 

для формування національної свідомості та патріотизму у сучасної молоді. 
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На завершенні круглого столу 

звучали слова подяки від студентів за 

цікаву і відверту розмову, так Есміра 

Гасанова (група ІБАС-57) сказала, що 

«Ця зустріч дуже сподобалась мені, 

вона вкотре довела, що державна 

інформаційна політика у галузі культури 

може безпосередньо впливати на нашу 

інформаційну безпеку, а культура 

України потребує нашого захисту».Анастасія Приходько (група ІБАС-57) 

подякувала за такий важливий для сьогодення захід і зазначила, що «державна 

інформаційна політика у галузі культури має стати допомогою в об’єднанні усіх 

нас розвитку нашої країни». 
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50. Вшанування пам’яті М.Ф. Біляшівського [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://lib.knukim.edu.ua/vshanuvannya-pamyati-m-f-

bilyashivskogo/ 

Дата: 19.10.2017 

17 жовтня 2017 року працівники Наукової бібліотеки КНУКіМ 

Я.А. Якубенко, завідувач відділом книгозберігання та В. М. Шостак, завідувач 

сектору рідкісних та цінних документів взяли участь у круглому столі «Микола 

Федотович Біляшівський – перший Бібліотекар Київської політехніки. До 

150-річчя від дня народження» з нагоди вшанування пам’яті видатного 

українського вченого, археолога, мистецтвознавця, етнографа, академіка 

Академії наук України, автора проекту першого закону України про охорону 

пам’яток історії, культури і мистецтва. Захід відбувся у науково-технічній 

бібліотеці ім. Г.І. Денисенка Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського». 

Відкрила круглий стіл директор НТБ 

НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського» О. М. Бруй. Вона 

зазначила, що ця зустріч – перша в низці заходів, 

які будуть проходити в м. Києві з нагоди ювілею 

М.Ф. Біляшівського. 

М.Ф. Біляшівський за декілька років своєї 

праці чимало зробив для бібліотеки: було 

засновано журнальний відділ, складено 

абетковий каталог, упорядковано «Статут 

бібліотеки». О.М. Бруй підкреслила, що і нині 

значну частину фонду рідкісних і цінних видань 

складають старовинні фоліанти – стародруки з 

приватних колекцій викладачів Київської 

політехніки, а також книги й періодичні видання 

з особистої бібліотеки М.Ф. Біляшівського. 

Почесним гостем круглого столу став онук 

відомого вченого – Біляшівський Микола Миколайович, який був глибоко 

зворушений такою увагою до особи його діда. Микола Миколайович розповів, 

що він досліджує спадщину Миколи Федотовича,  прізвище  якого раніше 

замовчувалось в історії України. Микола Миколайович продовжує справу 

Миколи Федотовича Біляшівського, працюючи в Національному музеї історії 

України. 

Щиру зацікавленість присутніх викликала доповідь Р. Я. Коваленко, 

головного спеціаліста відділу використання інформації документів та 

інформаційних технологій Державного архіву Київської області. Вона зазначила, 

що в архіві зберігається понад сто маловідомих документів, в яких згадується 

прізвище М.Ф. Біляшівського. Вивчення цих матеріалів дає змогу заповнити білі 

плями в біографії цієї непересічної людини. 
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Ярослав Анатолійович Якубенко привітав учасників круглого від імені 

керівництва Наукової бібліотеки КНУКіМ та подарував видання бібліотеки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участь у семінарі надихнула бібліотечних працівників на переосмислення 

важливості місії та значення бібліотек у збереженні національного надбання 

українського народу, зберігання книжкових цінностей для наступних поколінь. 
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51. «Медіаграмотність в українському суспільстві» [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://lib.knukim.edu.ua/mediagramotnist-

v-ukrainskomu-su/ 

Дата: 20.10.2017 

19 жовтня 2017 року 

співробітники Наукової бібліотеки 

КНУКіМ М.А. Лєтцева, завідувач 

сектору культурно-просвітницької 

роботи, О.І. Шапчиць, провідний 

бібліотекар, та С.С. Охтень 

бібліограф І категорії відвідали 

семінар «Медіаграмотність в 

українському суспільстві», який 

проводила Українська бібліотечна 

асоціації спільно з Goethe-Institut. 

Під час семінару були розкриті питання щодо медіа грамотності в 

українському суспільстві: висвітлено поняття «медіаграмотність»; ознаки 

маніпулятивної інформації; роль соціальних мереж для маніпуляцій 

громадською думкою; довіра до інформації та її перевірка; розвиток медіаосвіти 

в Україні. 

Семінар розпочали Анна Сарвіра та Олена Старанчук – співзасновники 

клубу ілюстраторів Pictoric, які презентували проект «Довіряй але перевіряй. 

Медіаграмотність в українському суспільстві», що був реалізований за 

підтримки Міністерства закордонних справ Чеської Республіки в рамках 

програми Transition Promotion Program. Вони зазначили про значимість даного 

проекту для суспільства. 

Продовжив семінар-тренінг 

Сергій Бахін фахівець з медіа-

питань, редактор Національного 

газетно-журнального видавництва, 

засновник всеукраїнської 

громадської ініціативи 

«Патріотичні екскурсії по Україні». 

У своєму виступі С. Бахін розкрив 

актуальну тему про критичне 

сприйняття повідомлень у засобах 

масової інформації. 

Під час обговорення теми, учасники активно ставили запитання, ділилися 

досвідом, адже тема семінару буде актуальною завжди. 

По завершенню кожен учасник семінару отримав сертифікати та 

примірники журналу проекту «Довіряй але перевіряй. Медіаграмотність в 

українському суспільстві». 
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52. «Слова змушують нас думати, музика - відчувати» [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://lib.knukim.edu.ua/slova-zmushuyut-

nas-dumati-muzika-v/ 

Дата: 30.10.2017 

В Університеті культури 

відбувся круглий стіл «Рідкісні 

нотні видання у фонді Наукової 

бібліотеки КНУКіМ». 

Чим можуть послужитися 

рідкісні видання нот та музичної 

літератури нинішнім і майбутнім 

музикантам обговорювали 

Валентина Миколаївна Шостак, 

завідувач сектору рідкісних та 

цінних документів відділу 

книгозберігання НБ КНУКіМ, 

викладачі й студенти секції інструментально-оркестрового мистецтва Кафедри 

академічного хорового та інструментального мистецтва. Зустріч виявилася 

корисною й відбувалася в рамках вивчення дисципліни «Аналіз музичних 

творів» (викладачі: Вероніка Миколаївна Тормахова, кандидат 

мистецтвознавства, доцент; Тетяна Василівна Пістунова, доцент, провідний 

викладач-методист). 

Валентина Миколаївна 

ознайомила присутніх із цінними 

нотними виданнями, які побачили 

світ у другій половині ХІХ ст. з 

фонду, серед яких «Ріголетто» Дж. 

Верді, «Утоплена» М. Лисенка, 

«Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-

Артемовського, «Етюди» К. Черні, 

«Тангейзер» Р. Вагнера, 

«Севільський цирульник» Дж. 

Россіні, «Фортепіанний альбом» 

П. Чайковського, збірка «Українські народні пісні» (1936) та «Музыкальный 

словарь Г. Римана» (1904). Відповідаючи на запитання, розповіла про 

особливості народження стародруків, труднощі проходження тогочасної 

цензури, позначки на книгах, які зберігають інформацію про їхніх минулих 

власників. Поділилася тим, що вже вдалося дослідити про долю раритетів і що 

залишається поки «білими плямами». 
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Інші учасники круглого столу, у 

свою чергу, висловили думки щодо 

творчості відомих композиторів, чиї 

ноти демонструвалися на зустрічі, та 

особливостей їхніх музичних стилів. 

Окремо зупинились на історії 

написання, призначенні, ритміці, 

стилістиці й дотриманні 

особливостей виконання окремих 

творів. 
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Перефразовуючи відомий вислів, зауважимо: краще раз почути музичне 

виконання твору, ніж сто разів слухати про те, як це має бути. Справедливість 

твердження довели Вероніка Миколаївна Тормахова та студенти своїм 

виконанням обраних із представлених збірок уривків. 

Тетяна Василівна Пістунова 

звернула увагу студентів на простір для 

фахових досліджень, який відкривають 

раритетні нотні видання, і запропонувала 

майбутнім магістрантам послуговуватись 

рідкісними та цінними виданнями фонду 

з метою долучення до наукової роботи. 

Валентина Володимирівна 

Сінельнікова, кандидат історичних наук, 

доцент, заступник декана Факультету 

музичного мистецтва зазначила, що 

круглий стіл дав можливість побачити 

емоційні зв’язки різних видів мистецтв – 

музики та друкарського мистецтва, та ще 

раз впевнитися в існуванні стійких 

культурних традицій в Україні. 

 

Зустріч завершилася врученням сертифікатів учасникам круглого столу 

«Рідкісні нотні видання у фонді Наукової бібліотеки КНУКіМ». 
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53. Про секрети створення мультфільмів від Ярослави Руденко-

Шведової [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://lib.knukim.edu.ua/pro-sekreti-stvorennya-multfilmiv-v/ 

Дата: 02.11.2017 

З нагоди Міжнародного дня 

анімації в читальній залі Наукової 

бібліотеки відбулась зустріч 

студентів ФРіШБ з Ярославою 

Руденко-Шведовою, режисером, 

художником-постановником, 

членом Національної спілки 

кінематографістів України і журі 

Канівського міжнародного 

кінофестивалю. 

Співорганізатором заходу є Олена Диба – завідувач лабораторією 

професійної практичної підготовки ФРіШБ, організатор Канівського 

міжнародного кінофестивалю і міжнародного кінофестивалю «Львівська 

пальма». 

Одним із завдань такого професійно-практичного спілкування є мотивація 

студентів подавати свої роботи до різних конкурсних програм і фестивалів. 

Розпочалася зустріч анімаційним фільмом «Чарівний горох», режисером 

якого є пані Ярослава. Задоволення від перегляду в рази збільшилося після 

коментарів автора про створення фільму, цікаві робочі моменти та співпрацю з 

акторами й музикантами, які працювали над озвучуванням (це були Богдан 

Бенюк, Остап Ступка, Наталія Ковальова, а ще соліст групи «Мандри» Фома і 

музиканти групи «Байди»). 
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Першу частину заходу «Життя в 

професії» гостя присвятила деяким 

моментам з історії діяльності студії 

«Укранімафільм» компанії «Анімація». 

Зацікавила присутніх особливостями 

підготовки мультиплікаторів в 

минулому й сьогоденні. Розповідаючи 

про деякі епізоди своєї творчої 

біографії, п. Ярослава акцентувала 

увагу студентів на постатях майстрів української мультиплікації. О. Татарський, 

І. Ковальов, В. Гончаров, О. Вікен, Д. Черкаський, Є. Назаренко, В. Слєпцов – 

творчий доробок цих митців може стати для любителів анімаційних фільмів 

програмою переглядів на найближчий час, а для студентів – матеріалом для 

дослідження. 

Друга частина зустрічі – майстер-клас «Секрети створення анімації» – була 

цікавою для тих, хто збирається працювати над створенням анімаційних фільмів. 

Учасники отримали конкретні поради про перші кроки початківця, технічні 

програми, з якими краще працювати мультиплікатору та багато корисної 

інформації. 

На завершення Юрій Горбань, 

директор Наукової бібліотеки, кандидат 

культурології, доцент кафедри соціальних 

комунікацій та інформаційних наук 

подякував пані Ярославі за змістовну 

захоплюючу зустріч і подарував зразки 

видавничої продукції бібліотеки. 
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54. Презентація студентських бізнес-планів [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://lib.knukim.edu.ua/prezentaciya-studentskikh-

biznes-pla/ 

Дата: 07.11.2017 

У науковій бібліотеці в 

рамках вивчення навчальної 

дисципліни «Інформаційний 

бізнес» відбувся цикл практичних 

занять «Розробка бізнес-плану. 

Організація презентації власного 

бізнесу» для студентів факультету 

культурології, групи КББ-45, 

викладач – кандидат 

культурології, доцент кафедри 

соціальних комунікацій та 

інформаційних наук, директор 

наукової бібліотеки Юрій Іванович Горбань. 

Поняття «інформаційний бізнес» доволі нове і використовується, як сфера 

підприємницької діяльності у вигляді найбільшого багатогалузевого комплексу 

зі своєю інфраструктурою. Його можна подати як бізнес, що здійснюється в 

інформаційній сфері економіки. До поняття «бізнес» (англ. справа, діло) 

відносять діяльність, здійснювану приватними особами, підприємствами або 

установами по виробництву або купівлі та продажу товару або послуги на умовах 

взаємної вигоди. 
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Функціональність 

інформаційного бізнесу 

проявляється в управлінні й 

веденні обліку; підготовці кадрів; 

маркетингу будь-якої діяльності 

та безпосередньому виробництві 

інформаційної продукції. 

Багатогранність різних видів 

інформаційної діяльності 

обумовлює її провідну роль у 

науково-технічному прогресі й 

застосуванні інновацій, у 

прийнятті управлінських та 

виробничих рішень, досягненні поставлених завдань з метою успішного 

розв’язання кожним окремим членом суспільства своїх проблем. 

Під час практичних занять студенти презентували свої бізнес-плани. 

Бiзнес-план – це документ, в якому викладено сутнiсть пiдприємницької iдеї, 

шляхи i засоби її реалiзацiї, охарактеризовано ринковi, виробничi, органiзацiйнi 

та фiнансовi аспекти майбутнього бiзнесу, а також особливостi управлiння ним. 

Бізнес-план вiдповiдає на запитання: чи варто вкладати кошти в проект i чи 

принесе вiн доходи, якi окуплять витрати? 

Студенти представляли бізнес-проекти найрізноманітніших напрямів: 

розвиток книгарні, літературного кафе, фотостудії, салону краси, піццерії, 

кав’ярні, хостингової кампанії, виробництво книжкових терміналів, надання 

інтернет послуг. В кожному проекті аналізувалися питання інвестицій, 

перспектив, ризиків, реклами власного бізнесу. 
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Студенти Неграш Юлія, Луцюк 

Юлія, Тимченко Наталія представили 

проекти створення та розвитку 

книгарень. В книгах закладено 

багатовікову мудрість світу від давніх 

часів і до сьогодення. Сучасне 

суспільство має багато читати та 

розвиватися, поглиблюючись в світ 

книжок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Єцкало Юлія та Ковбель Вікторія презентували виробництво книжкових 

терміналів. 
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Бізнес-ідеї культурного простору присвятили свої проекти Мусієнко 

Анастасія, Омеляненко Інна та Лукомська Анна; Петях Уляна; Борисенко Лілія. 
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Розробку хостингової кампанії обрала Худоконь Анастасія. Захищала 

бізнес-проект фірми послуг доступу до інтернету – Михайлова Тетяна. 

Проект бізнес-плану салону краси представила Жмурко Юлія, ідеї 

розвитку фотостудії розробляли Єлховська Яна та Данилюк Анна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



190 
 

Розробляли бізнес плани рекламної діяльності Гаркавенко Аліна та Рубан 

Валерія. 
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Підсумовуючи результати практичних занять, Юрій Іванович зазначив, що 

бізнес-план є певною моделлю діяльності підприємства, яка використовує всі 

досягнення традиційного планування у розрізі ринкової економіки, бізнесу, 

конкурентної боротьби, діяльності маркетингових служб, комерційного ризику, 

стратегії фінансування, досягнення беззбитковості та необхідного рівня 

рен¬табельності, якісного обслуговування споживача. Під час створення, 

презентації та обговорення бізнес-планів студенти практично закріпили набуті 

знання, що в процесі сучасного інформаційного виробництва спостерігається 

складна трансформація інформаційного продукту. Інформаційні набутки однієї 

виробничої галузі можуть використовуватись іншою. Така універсальна 

затребуваність інформаційного матеріалу забезпечує самодостатність 

інформаційного виробництва. Цьому сприяє обставина, що суб’єкти ринку: 

виробники й споживачі, постачальники й одержувачі інформації, банки та їх 

клієнти, інформаційні фірми та їх користувачі постійно ведуть інформаційні 

обміни. Інформаційне виробництво та інформаційний бізнес потребує 

безперервного набуття нових знань, підвищення рівня інформаційної 

професіоналізації як фахівцями, так й звичайними користувачами інформацією, 

бізнесменами на інформаційному ринку. 

Олена Олександрівна Каракоз, кандидат історичних наук, професор 

кафедри соціальних комунікацій та інформаційних наук, заступник декана 

факультету культурології, зазначила, що заняття дали можливість студентам 

практично розкрити свої бізнес-ідеї та продемонструвати вміння аргументувати 

свою думку. 

Набуті практичні навики будуть корисними студентам в подальшому 

житті, адже за сучасної економічної ситуації, що швидко змінюється, неможливо 

досягнути позитивних результатів, не плануючи своїх дій і не прогнозуючи їх 

наслідків.  
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55. Медіаграмотність – вимога часу [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://lib.knukim.edu.ua/mediagramotnist-vimoga-chasu/ 

Дата: 07.11.2017 

У Науковій бібліотеці для студентів і 

співробітників університету відбулася 

зустріч із Сергієм Бахіним, фахівем з медіа-

питань, редактором Національного газетно-

журнального видавництва, засновником 

Всеукраїнської громадської ініціативи 

«Патріотичні екскурсії по Україні». Тема 

зустрічі – медіаграмотність. 

Визначень медіаграмотності можна 

знайти багато, але якщо коротко – це 

знання, які дають можливість людині аналізувати й критично оцінювати 

інформацію з різних типів медіа. 

Фахівець ділився досвідом і знаннями, 

які сприяють формуванню критичного 

мислення, навичок верифікації та 

використанню інформації з будь-яких медіа. 

В ході авторської презентації наочно 

продемонстрував ознаки маніпулятивних 

повідомлень та озвучив схему критичного 

аналізу інформації. Під час обговорення 

студенти та працівники бібліотеки активно 

ставили запитання щодо основ 

маніпулювання та об’єктивності окремих засобів масової інформації. 

Свої враження студенти висловили письмово і залишили автографи на 

афіші заходу. 

 

 

  



193 
 

Тема медіаграмотності наразі є дуже актуальною, цікавість до неї зростає. 

Бібліотека, прагнучи допомогти своїм користувачам орієнтуватися у потоці 

фейкових новин, пропаганди, чуток, реклами, сподівається на нові зустрічі із 

Сергієм Бахіним. 
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Наприкінці зустрічі директор Наукової бібліотеки, кандидат культурології, 

доцент Кафедри соціальних комунікацій та інформаційних наук Юрій Горбань 

подякував гостю за змістовну лекцію та зазначив, що медіаграмотність – 

результат медіаосвіти. Ми живемо у складний час, де важливо розуміти функції 

медіа та інших джерел інформації, критично оцінювати їх контент, а також 

приймати обґрунтовані рішення – як користувачам, так і виробникам 

медіаконтенту та інформації. 

Медійна та інформаційна грамотність не набувається одномоментно, тому 

на молодь чекають нові цікаві зустрічі. 
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56. Екскурсія науковою бібліотекою [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://lib.knukim.edu.ua/ekskursiya-naukovoyu-

bibliotekoyu/ 

Дата: 10.11.2017 

6 листопада 2017 року в Науковій 

бібліотеці в рамках вивчення дисципліни 

«Вступ до фаху» було проведено заняття 

для студентів I курсу факультету 

культурології (групи МС-17). Викладач – 

кандидат педагогічних наук, професор 

Ключко Юлія Миколаївна. В ході заняття 

студенти мали можливість ознайомитись з 

усіма структурними підрозділами 

бібліотеки. 

Завідуючий інформаційно-

бібліографічним відділом Степко Вероніка 

Віталіївна розповіла про інформаційні 

ресурси бібліотеки. Зокрема, про 

довідково-бібліографічний апарат як 

сукупність традиційних та електронних 

довідкових і бібліографічних видань; та 

бібліотечних каталогів (систематичний, 

алфавітний та електронний), що 

використовуються при наданні 

інформаційних послуг. Запросила 

студентів користуватися сервісом «Віртуальна довідка». 

Велику зацікавленість у першокурсників викликав самостійний пошук 

в електронному каталозі джерел за пошуковими ознаками: автор, назва, 

предметна та географічна рубрики. 

Завідуючий науково-методичним відділом Винокурова Світлана 

Геннадіївна розповіла про особливості роботи відділу, напрями наукової та 

методичної діяльності. Оглядово ознайомила з книгами виставки «Видання 

Наукової бібліотеки КНУКіМ». Звернула увагу майбутніх музеєзнавців на 

проект «Скарби нації», який 

спрямований на популяризацію 

нематеріальної культурної 

спадщини України. Запросила до 

співпраці як у подальшому розвитку 

проекту так й у розвитку бібліотеки 

взагалі через активне спілкування, 

висловлення студентського бачення 

образу бібліотеки.  
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Працівники відділу обслуговування користувачів ознайомили студентів із 

періодичними виданнями, що стосуються майбутнього фаху та нагадали про 

можливості активного використання бібліотечних багатств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про технології, які 

використовує бібліотека для 

максимального інформаційного 

забезпечення користувачів, розповів 

гостям завідуючий відділом 

Інформаційних технологій та 

комп’ютерного забезпечення 

Лук’яненко В’ячеслав Вікторович. 

Надав практичні поради з їх 

ефективного використання у 

навчальному процесі. Звернув увагу 

на різноманітне наповнення сайту 

бібліотеки, запропонував відслідковувати новини на сайті та сторінці бібліотеки 

у фейсбуці, висловлювати свої побажання й пропозиції щодо розвитку 

бібліотеки. 

У відділ книгозберігання 

зустрів першокурсників 

завідуючий Якубенко Ярослав 

Анатолійович. Він зазначив, що 

відділ – місце де акумулюються 

основні книжкові фонди, Для 

зручності обслуговування 

користувачів з основного фонду 

виокремлені підфонди 

періодичних видань, дисертаційних магістерських та дипломних робіт, нотних 

видань, рідкісних та цінних документів. Оглядово ознайомив з фондами, 

провівши екскурсію книгосховищем.  
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Відвідали студенти відділ комплектування та наукового опрацювання 

документів – місце від якого книга починає свій шлях до читача. Завідуючий 

сектором наукового опрацювання документів Потернак Юлія Анатоліївна 

розповіла студентам про особливості роботи відділу, основні моменти в процесі 

поповнення бібліотечного фонду та каталогізації. 

Завідувач сектору культурно-просвітницької діяльності Лєтцева Марина 

Анатоліївна під час розмови зі студентами окреслила спектр інформаційних 

ресурсів, послуг, можливостей бібліотеки. Жвавий інтерес викликала пропозиція 

співпраці в організації різнопланових заходів на допомогу навчанню та 

змістовному дозвіллю, де студенти зможуть проявити й розвивати свої здібності 

й таланти. 
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57. «Домашнє свято бібліографа» [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://lib.knukim.edu.ua/domashnie-svyato-bibliografa/ 

Дата: 13.11.2017 

Професіоналізація – стала провідною темою фахового майстер-класу 

«Домашнє свято бібліографа». Участь у заході взяли студенти І і ІІІ курсів 

Факультету культурології. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Організували свято для молоді викладачі Кафедри соціальних комунікацій 

та інформаційних наук і співробітники Наукової бібліотеки КНУКіМ: головний 

бібліотекар Тамара Сизоненко та бібліотекарі Лариса Липовецька і Тетяна 

Абрамова. 

Модератором майстер-класу була Галина Шипота, доцент Кафедри 

соціальних комунікацій та інформаційних наук, яка у вступному слові 

зазначила: «Професіонали, які можуть проводити ефективний інформаційний 

пошук, організовувати інформаційне забезпечення фахівців, створювати 

інформаційно-бібліографічні ресурси, завжди будуть необхідні суспільству». 
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Галина Шипота запросила студентів першого і третього курсів до дискусії 

щодо змістового наповнення професіограми бібліографа. Впровадження 

інформаційних технологій вимагає нових підходів до визначення необхідного 

обсягу професійних знань, вмінь та навичок бібліографа. 

До слова запросили Тамару Сизоненко, головного бібліотекаря Наукової 

бібліотеки КНУКіМ. Модератор підкреслила, що Тамара Сизоненко працює в 

бібліотеці КНУКіМ з 1973 року і має 

великий досвід виконання 

бібліографічних довідок. Тамара 

Василівна поділилася секретами 

плідної професійної діяльності і 

сказала, що «на перший план у 

професіограмі бібліографа 

поставила б якості характеру, 

необхідні для успішного фахівця, – 

сумлінність, доброзичливість і 

прагнення допомогти читачеві». 

Галина Шипота запропонувала студентам в ігровій формі провести пошук 

й визначити якості характеру професіонала-бібліографа, необхідні для 

ефективної діяльності та успішної кар’єри. 

Співробітники Наукової 

бібліотеки Лариса Липовецька та 

Тетяна Абрамова підготували 

цікавий матеріал про бібліографічні 

видання бібліотеки і відповіли на 

питання студентів. 

У результаті «мозкового 

штурму» успішно було подолано ще 

одну проблему – окреслити 

перспективи професійної діяльності 

бібліографа. Жваве обговорення 

викликала спроба визначити назву професії у майбутньому. 
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Тепла й невимушена атмосфера сподобалась студентам. Вони щиро 

подякували модератору свята Галині Шипоті і організаторам майстер-класу. 

Спільні фото залишаться на добру згадку перших кроків до професії бібліографа. 

 

  



201 
 

58. Життя коротке, мистецтво вічне [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://lib.knukim.edu.ua/zhittya-korotke-mistectvo-vichne/ 

Дата: 11.12.2017 

Під такою назвою відбулася в 

грудні в Науковій бібліотеці КНУКіМ 

виставка, присвячена світлій пам’яті 

Пилип’ю́ка Васи́ля Васи́льовича, 

відомого українського фотохудожника, 

лауреата Національної премії України 

імені Тараса Шевченка, заслуженого 

діяча мистецтв України, професора, 

завідувача кафедри фотомистецтва 

Київського національного університету 

культури і мистецтв, шанованого педагога (10.01.1950 –18.11.2017). 

Відкрив виставку в. о. ректора 

КНУКіМ, доцент, заслужений працівник 

культури України Ігор Савич Бондар, 

який з великою повагою говорив про 

В.В. Пилип’ю́ка, згадуючи його 

активність, пасіонарність, невичерпну 

енергію та працездатність. 

На відкритті виставки були 

присутні викладачі та студенти кафедри 

фотомистецтва. У своїх виступах 

викладачі та студенти високо оцінювали людські й професійні якості свого 

колеги та викладача. Наталія Віталіївна Вдовіченко з вдячністю згадувала 

організовані В. Пилип’юком пленерні виїзди студентів в Карпати. Володимир 

Вікторович Кукоренчук, доцент, 

заслужений діяч мистецтв України, 

лауреат Державної премії України ім. 

Т.Г. Шевченка захоплювався 

відданістю і любов’ю до фотографії 

колеги. Старший викладач, заслужений 

діяч мистецтв України Юрій 

Тимофійович Гармаш підкреслював 

життєлюбність, енергійність, 

переповненість ідеями та невтомність 

В. Пилип’юка. 
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До присутніх звернувся Юрій 

Іванович Горбань, кандидат 

культурології, директор наукової 

бібліотеки, зауваживши, що у всіх 

промовах про В. Пилип’юка говорилося 

не в минулому, а в теперішньому часі. І 

це – не випадковість. В народі кажуть, 

людина живе доти, доки існує пам’ять 

про неї в серцях людей, поки живе хоча 

б щось із створеного нею. Творчий 

спадок п. Василя Пилип’юка вагомий і яскравий. Майстер бачив і зберіг для нас 

багатство фарб життя. Щира дяка й низький уклін йому за це! Образ його житиме 

в серцях колег і учнів! 

Завершилася церемонія відкриття виставки переглядом фільму-реквієму 

присвяченого В. Пилип’юку (автор Ю.Т. Гармаш). 
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59. З Україною в серці відкриваємо світ [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://lib.knukim.edu.ua/z-ukrainoyu-v-serci-

vidkrivaiemo-svit/ 

Дата: 13.12.2017 

У Науковій бібліотеці 

КНУКіМ відбулась презентація 

бібліографічного покажчика «З 

Україною в серці відкриваємо 

світ», підготовленого до 20-

річного ювілею Кафедри 

міжнародного туризму. 

На презентацію завітали 

викладачі, студенти, випускники й 

гості кафедри та Факультету 

готельно-ресторанного і 

туристичного бізнесу. 

Урочиста частина заходу розпочалась з виконання чудової пісні про 

подорожі, якою студентка 3-го курсу Анна Шастун закликала усіх присутніх 

мандрувати світом. 
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Відкрив захід виконуючий 

обов’язки ректора Університету 

культури Ігор Бондар. 

«20 років для людини – це вік 

юнацтва, для кафедри – це вік 

зрілості. Вперше в Україні Кафедра 

міжнародного туризму з´явилась 

саме в нашому університеті, що 

свідчить про незгасаючий розвиток 

Факультету готельно-ресторанного 

і туристичного бізнесу. Хочу 

побажати вам процвітання, адже сфера туризму на сьогодні є дуже 

затребуваною. Туристична база в Україні величезна, тому розвивайте туризм у 

правильному руслі!» – побажав Ігор Бондар. 

Привітав колектив кафедри з ювілеєм і підкреслив важливість створення 

видання декан та випускник Факультету готельно-ресторанного і туристичного 

бізнесу Ігор Комарніцький. 

«Передивляючись збірку «З Україною в серці відкриваємо світ», я згадав 

роки, коли сам закінчував цей університет, часи, коли Кафедра міжнародного 

туризму тільки почала розвиватись. Всі досягнення кафедри, її професорсько-

викладацького складу, студентів 

і випускників об’єднані у цьому 

зібранні. Цей шлях пройдений не 

дарма. На мою думку, обличчям 

кафедри та її гордістю є 

випускники, які пропагують 

український туризм за межами 

нашої держави. Я пишаюсь, що в 

нашому університеті є така 

потужна платформа для освіти 

з напряму «туризм». Дякуємо 

вам, що ви у нас є!» – сказав Ігор 

Комарніцький. 

У вітальному слові завідувач Кафедри міжнародного туризму Володимир 

Антоненко зазначив: 

«Ювілей – це чудовий привід підбити підсумки попередньої діяльності та 

заявити про амбітні плани на майбутнє. Наша кафедра входить у 5-ку кращих 

кафедр з міжнародного туризму в Україні. Амбітність професорсько-

викладацького складу з кожним роком дає все більше і більше плодів. У даному 

ювілейному виданні висвітлено чимало творчих та наукових проектів, 

започаткованих і реалізованих на кафедрі», – зауважив Володимир Степанович 

і, користуючись нагодою, висловив щиру подяку авторам збірки, які докладно 

розповіли про викладачів кафедри, їх багаторічну і плідну працю, спрямовану на  

  



206 
 

виховання фахівців туристичної галузі. З нагоди ювілею зі словами привітань і 

щирих побажань завідувач кафедри звернувся до кожного із представників 

науково-педагогічного колективу: Галини Вишневської, Євгена Козловського, 

Алли Гаврилюк, Христини Плецан, Тетяни Ткаченко, Лесі Устименко, Ігоря 

Григорчака, Олександра Зараховського, Ірини Голубець, Наталії Булгакової, 

Інни Крупи. 
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Директор наукової бібліотеки 

Юрій Горбань у вітальному слові 

підкреслив: «Над підготовкою 

покажчика працював колектив 

укладачів: співробітники 

бібліотеки Олена Скаченко, Олена 

Омельяненко-Набіуліна та доцент 

Кафедри міжнародного туризму 

Леся Устименко. Видання побачило 

світ у серії «Знаменні дати 

КНУКіМ», містить систематизовані відомості про історію і сьогодення; 

наукову, проектну, просвітницьку діяльність кафедри; публікації викладачів 

протягом 1997–2017 років». 

Олена Скаченко, один з 

укладачів видання розповіла про цікаві 

моменти його створення зазначивши: 

«Покажчик, який ми презентуємо 

сьогодні – не просто чергове 

бібліотечне видання, що містить 

біографії та перелік праць наукового 

доробку викладачів; це – цікаві факти 

і спогади про заснування, розвиток, 

перемоги кафедри. На сторінках книги 

висвітлено напрямки наукової роботи і результати проектної діяльності; 

зібрано інформацію про випускників, які є гордістю кафедри, вдало 

реалізовують слоган – КНУКіМ – університет успішних людей. Сподіваюся, що 

посібник стане яскравою ілюстрованою сторінкою та ґрунтовним джерелом 

знань про Кафедру міжнародного туризму КНУКіМ». 

На урочисту подію завітала і випускниця Кафедри 

міжнародного туризму, директор туристичної компанії 

«Кандагар» Світлана Шуст, яка поздоровила улюблених 

викладачів зі знаменною датою. 

«Університет дав мені дуже багато: друзів, 

улюблену професію та студентське кохання. Слухайте 

ваших викладачів, тому що їхні знання – безцінні. Я 

пишаюсь тим, що навчалась в Університеті культури», 

– зазначила гостя. 
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Студенти Кафедри театрального мистецтва Марта Павлусь та Владислав 

Лисак (вокальна майстерня Бориса Раденка) привітали усіх присутніх з 

урочистою подією та подарували чарівну пісню «Мальви». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На згадку про знаменну подію гості зробили спільне фото та отримали 

примірники бібліографічного покажчика «З Україною в серці відкриваємо 

світ». 
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60. Стратегії розвитку бібліотек: від ідеї до втілення [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://lib.knukim.edu.ua/strategii-rozvitku-

bibliotek-vid-ide/ 

Дата: 15.12.2017 

«Там де процвітають бібліотеки – 

панує мир і благодать» 

М. Рерих 

У Науково-технічній бібліотеці 

ім. Г.І. Денисенка Національного 

технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут 

ім. І. Сікорського» відбувся науково-

практичний семінар «Стратегії 

розвитку бібліотек: від ідеї до 

втілення», який відвідали провідні 

фахівці бібліотечних установ з різних 

куточків України, зокрема і 

співробітники Наукової бібліотеки 

Київського національного 

університету культури і мистецтв: В.М. Шостак, завідувач сектору рідкісних та 

цінних документів, О.В. Лубенець, провідний бібліотекар, О.І. Шапчиць, 

провідний бібліотекар, Л.В. Борисенко, бібліограф ІІ категорії. 
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Семінар відкрили вітальним словом 

М. Ільченко, проректор з наукової роботи 

Національного технічного університету 

України «Київський політехнічний 

інститут ім. І. Сікорського», І. Шевченко, 

президент Української бібліотечної 

асоціації, Б. Венцель, керуюча відділом 

«Інформація та бібліотека» Goethe-Institut 

в Україні та О. Бруй – директор Науково-

технічної бібліотеки ім. Г.І. Денисенка 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут ім. І. Сікорського». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На семінарі було 

розглянуто актуальні питання 

стратегічного розвитку бібліотек 

на прикладах українських і 

закордонних бібліотек, 

проаналізовано переваги й ризики 

налаштування бібліотеки як 

системи реалізації стратегій 

бібліотечних установ у сучасному 

мінливому світі. 

Майстер-клас «Визначення 

місії сучасної бібліотеки» (який провела М. Маслова, керівник Executive MBA 

kmbs, Києво-Могилянської бізнес-школи) де учасники вчилися визначати, хто є 

клієнтами їхніх бібліотек, які цінності бібліотека повинна створювати для 

користувачів, як збалансувати ресурси та рухатися в напрямі поставлених 

стратегічних завдань, був корисним для амбітних команд бібліотек, яким 

потрібні зміни тут і зараз.  
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Такі семінари є необхідними, 

адже обговорення – це перший крок до 

успішних змін у діяльності бібліотек. 

Це безцінний досвід, яким ділилися 

один з одним учасники. Неабияк радує 

той факт, що багато бібліотекарів 

долучаються до таких заходів, бо 

дійсно прагнуть змін і намагаються 

щось для цього робити. Підсумки 

проведеного семінару вселили в 

учасників натхнення на подальшу працю і розроблення та втілення стратегій 

розвитку бібліотечної справи в Україні. 
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61. Формування нової свідомості сучасної людини [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://lib.knukim.edu.ua/formuvannya-

novoi-svidomosti-suchasno/ 

Дата: 15.12.2017 

Співробітники Наукової бібліотеки Київського національного 

університету культури і мистецтв Горбань Ю.І. (директор бібліотеки), Рибка 

Л.А. (заступник директора бібліотеки), Лук’яненко В.В. (завідуючий відділом 

інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення), Винокурова С.Г. 

(завідуючий науково-методичним відділом) взяли участь у науково-

практичному семінарі «Формування нової свідомості на третьому етапі 

цивілізаційного розвитку», який відбувся 12 грудня в Українському інституті 

науково-технічної експертизи та інформації. 

 

Метою семінару було визначено «розкриття значення формування нової 

свідомості майбутнього покоління, що є вимогою сучасного турбулентного 

життя на принципах функціонування третього етапу цивілізаційного розвитку». 

Тема актуальна для працівників бібліотеки, оскільки без розуміння 

основних напрямів суспільної свідомості неможливо побудувати модель 

бібліотеки, яка б якісно забезпечувала потреби користувачів. 
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Науковий керівник семінару доктор технічних наук, професор, член-

кореспондент НАПН України Пархоменко Володимир Дмитрович розкрив своє 

бачення понять «свідомість», «індивідуальна свідомість», «колективна 

свідомість», наголосив на важливості відповідальності за свої думки, за вчинки. 

Спрямував присутніх на обговорення: 

 процесу формування нової свідомості як постійного удосконалення в 

потоці бажань особистості; 

 процесу формування свідомості за новими принципами як шляху до 

визнання та успіху. 

В результаті учасники одержали корисну інформацію та практичні 

матеріали, які допоможуть у покращенні комунікації з користувачами бібліотеки 

та підвищенні якості обслуговування. Всі учасники семінару отримали 

сертифікати. 
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62. Сергій Ольговський: історик, археолог, науковець [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://lib.knukim.edu.ua/sergiy-olgovskiy-

istorik-arkheolog/ 

Дата: 16.12.2017 

У Науковій бібліотеці 

Університету культури відбулась 

презентація біобібліографічного 

покажчика, створеного з нагоди 65-

річчя видатного науковця, історика 

та археолога Сергія Яковича 

Ольговського. 

Сергій Ольговський – 

кандидат історичних наук, 

професор, історик античності, 

скіфолог, автор понад 100 наукових праць, у тому числі 3 наукових монографій, 

2 навчальних посібників і науково-популярного видання. 

На святковому заході провідні науковці вишу, викладачі, доценти, 

професори та колеги вітали ювіляра, згадували цікаві події з життя, пов’язані із 

Сергієм Яковичем, і висловлювали свою подяку за плідну працю видатного 

історика та його щире серце. 

Відкрив захід доктор історичних наук, доцент, завідувач Кафедри 

музеєзнавства та пам’яткознавства Сергій Пустовалов. Він привітав колегу з 

виходом біобібліографічного покажчика. Сергій Жанович згадав першу зустріч 

із Сергієм Яковичем на Подолі, коли проводились розкопки: «Людина надійна, 

цікава у спілкуванні і щира, з ним можна піти у будь-яку розвідку». 
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Із вітальним словом виступив 

кандидат культурології, доцент 

Кафедри соціальних комунікацій та 

інформаційних наук, директор 

Наукової бібліотеки КНУКіМ Юрій 

Горбань, який зазначив, що Сергій 

Якович справжній фанат своєї 

справи. «Наукова справа і 

викладацька робота – не лише його 

діяльність – це його покликання. 

Взаємодія викладача та студента – 

є одним із найважливіших чинників, які впливають на становлення особистості 

молодої людини, оскільки дуже багато з того, що людина набуває в студентські 

роки, залишається з нею на все життя і визначає її життєву траєкторію. 

Сергій Якович це розуміє і тому багатьом студентам і аспірантам дає 

можливість не лише вчитися та дізнаватися нового, а й відчути ту особливу 

емоцію дотику до науки, до пізнання, до педагогічної творчості», – сказав Юрій 

Горбань. 

Від укладачів біобліографічного покажчика виступила завідувач сектору 

методичної роботи Олена Скаченко. Вона ознайомила присутніх зі структурою 

видання і згадала цікаві моменти під час роботи над покажчиком: «Сьогодні у 

нас важлива подія, яку ми готували ще із січня. Бібліотека фіксує, систематизує 

і оприлюднює наукові видання. І в цьому році це вже 2-ий покажчик, над яким ми 

так плідно працювали. 

Книга має стабільну структуру. Перший розділ охоплює відгуки, нариси 

колег про ювіляра. У другому розділі описується науковий доробок вченого. 

Третій розділ містить публікації про самого ювіляра. 

Приєднуюсь до привітань великого науковця, педагога та наставника. 

Зичу міцного здоров’я, благополуччя та життєвої енергії». 
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Слова вітань на адресу Сергія Яковича прозвучали від кандидата 

історичних наук, доцента, заступника декана Факультету культурології Олени 

Каракоз: «Усі роки, що я знаю Сергія Яковича, він завжди в русі. Це людина, яка 

самостійно торує свій шлях, одержує задоволення від праці, не зупиняється на 

досягнутому. Сергій Ольговський становить золотий фонд науковців 

університету. Для мене велика честь працювати з вами. Ви – вимоглива, 

толерантна, досвідчена, працьовита людина. Дякую вам за все!». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У свою чергу, кандидат історичних 

наук, доцент Володимир Пилипів з 

особливою повагою і теплотою звернувся 

до Сергія Ольговського: «Радий вітати 

вас. Ви є людиною, яка не лише дає нові 

знання, а й цінний життєвий досвід, через 

поради, розмови та підтримку. Ви – 

дійсно неймовірна особистість. Бажаю, 

щоб ваші проекти завжди мали успіх». 

Доктор історичних наук, 

професор Тетяна Новальська 

зауважила: «Велика подія в житті 

Факультету культурології, 

бібліотеки на університету. Це 

свідчить про те, що бібліотека 

здійснює колосальну роботу. 

Сергій Якович – надзвичайна 

людина, чудовий організатор. Він 

вміє згуртувати колектив і 

налаштувати його на роботу. 

Низький уклін вам!». 
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Кандидат педагогічних наук, професор Юлія Ключко у своєму виступі 

наголосила, що Сергій Якович – передусім науковець, талановитий педагог, 

харизматична особистість, а в душі – лірик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До поздоровлень також приєднались і викладачі 

Факультету культурології, випускники, товариші та 

студенти. Всі пригадували, яку роль Сергій 

Ольговський зіграв у їхньому житті, чого навчив, які 

цінні поради дав та щиро дякували за дивовижну 

харизму, добре серце, чуйність, справедливість і 

талант. Сергій Якович вміє збалансовано поєднувати 

педагогічну і наукову складові. Він справжній вчений, 

що зробив колосальний внесок в археологічну науку. 
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Також у багатьох промовах звучала 

думка, що через кільканадцять років 

відбудеться зустріч з нагоди нового ювілею 

і значно доповненого видання покажчика, 

оскільки ювіляр має ще чимало наукових 

ідей та палке бажання працювати. Отже 

біобібліографічний покажчик – не підсумок 

науково-викладацької діяльності Сергія 

Яковича Ольговського, а тільки позначка 

певного періоду науково-дослідної і 

творчої діяльності. 

Вражений безліччю щирих і теплих 

слів на свою адресу, ювіляр висловив 

велику шану і подяку всім, хто долучився 

до поздоровлень. 

«Я радий працювати з вами всіма. 

Низький уклін вам та безмежна вдячність 

і любов за все!» – сказав Сергій 

Ольговський. 

 

 

Завершилась урочиста презентація спільним фото гостей із ювіляром. 
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63. Event-менеджмент у бібліотеці [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://lib.knukim.edu.ua/event-menedzhment-u-biblioteci/ 

Дата: 19.12.2017 

Співробітники Наукової бібліотеки 

КНУКіМ завідувач сектору культурно-

просвітницької роботи Лєтцева М.А. та 

бібліограф 1 категорії Терех Т.В. відвідали 

семінар «Event-менеджмент – одна з головних 

складових роботи сучасної бібліотеки», 

організований Українською бібліотечною 

асоціацією спільно з Goethe-Institut в Україні 14 

грудня 2017 р. 

 

 

 

 

 

 

 

Лектор Сошинська Ярослава, кандидат історичних наук, доцент 

Національного технічного університету України «КПІ імені Ігоря Сікорського», 

виконавчий директор Української бібліотечної асоціації у своєму виступі 

зупинилася на визначенні понять «івент-менеджмент», «бібліотечний захід», 

«подія в бібліотеці». 
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Під час семінару учасники розглянули питання: які бібліотечні заходи 

вважати подіями; на чому варто зосередити увагу, готуючи подію; цілі 

організаторів та учасників; мотивація зацікавлених сторін. 

З’ясували, що підготовка заходу має починатися з аналізу визначення 

ключової потреби, яку він вирішуватиме, його основну мету та завдання. 

Важливо, визначити цільову аудиторію, її характеристики. Ознайомилися з 

основними чинниками, які впливають на ефективність події: склад команди (90 

% успіху), інструменти маркетингу та піару, бюджет. 
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В ході семінару учасники 

обмінювалися досвідом організації заходів 

та подій. Лєтцева Марина розповіла про 

організацію та проведення фотовиставки 

«Красуні України» в Науковій бібліотеці 

КНУКіМ, про те що висока креативність та 

гнучкість дозволяють вибудовувати 

оригінальні програми та інноваційні івенти 

під проекти з невеликими фінансовими 

витратами. Присутні оцінили цей захід як 

подію. 

Терех Тетяна, відповідальна за 

комунікацію з користувачами в соціальних 

мережах, поділилася з присутніми 

досвідом наповнення сторінки бібліотеки у 

фейсбуці. Розповіла як зробити гарне фото 

і правильно використовувати хештеги. 

Завершився семінар запрошенням 

Ярослави Сошинської організаторів та 

учасників зробити оцінку події – семінару. 

Всі учасники семінару здобули нову інформацію, яка 

використовуватиметься в організації подій та заходів в бібліотеці. 
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64. Календар сердечних вітань [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://lib.knukim.edu.ua/kalendar-serdechnikh-vitan/ 

Дата: 22.12.2017 

У КНУКіМі усі ювіляри 

З нетерпінням чекають у дар – 

Ті святкові слова, ніби чари, 

Що для них принесе календар! 

Наш ясний календар, що у грудні, 

На долонях сердечних вітань, 

Розливає, мов пульси у грудях, 

Іменинникам почесті дань! 

Олександр Демиденко 

Нещодавно у читальній залі Наукової бібліотеки на презентацію 

календаря «КНУКіМ у 2017 році: знаменні дати, славні ювілеї» зібралися яскраві 

особистості української культури і мистецтва, які свою наукову і творчу 

діяльність присвятили вихованню нових фахівців культурно-мистецької сфери. 

Розпочав урочистості під різдвяну щедрівку у виконанні Українського 

народного хору імені Станіслава Павлюченка, в.о. ректора КНУКіМ, заслужений 

працівник культури України Ігор Бондар. Він зазначив, що із часу заснування, 

Київський національний університет культури і мистецтв пройшов багато етапів 

становлення, розвитку і перетворився у провідний вищий навчальний заклад 

України. За роки існування сформував свої особливі традиції, заслужив високий 

авторитет. «Календар «Київський національний університет культури і 

мистецтв у 2017 році: знаменні дати, славні ювілеї» – одна зі сторінок літопису 

університету, яка зберігає відомості про кафедри, колективи та постаті 

викладачів – ювілярів року, які своєю наполегливою працею підносять імідж 

університету». Далі Ігор Савич вручив примірник Календаря всім ювілярам 

2017 року. 
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Заслужений працівник культури України, диригент, професор Наталія 

Перцова – ювіляр 2017 року – привітала всіх присутніх із чудовим святом 

загалом та кафедру народнопісенного і хорового мистецтва із 45-річчям, 

підкресливши, що вона має славну історію, глибокі традиції, потужний науково-

мистецький педагогічний колектив, талановитих студентів. 

 

 

 

 

 

Святкові слова вітання звучали від директора Наукової бібліотеки, 

доцента Юрія Горбаня. 

«Ми не можемо побачити 

час, але саме з його допомогою 

ми вимірюємо наше життя. Ми 

не можемо керувати часом, 

проте повністю залежимо від 

нього та цінуємо кожну 

дорогоцінну хвилину. 

Створювати випускні 

кафедри, нові спеціалізації, які 

потребує суспільство – 

величезний пласт роботи і 

відповідальності. 

Тому висвітлення історії 

створення навчального закладу, 

розповідь про знакові події, які відбувалися в його стінах, збереження 

атмосфери минулого – стало головним завданням щорічного календаря 

«КНУКіМ: знаменні дати, славні ювілеї. Також це прекрасна нагода доповнити 

і розширити свої знання про неординарних і цікавих людей, котрі об’єднані сухим 

і звичним формулюванням – науково-педагогічний склад університету». 
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Історіографом та модератором підготовки календаря є співробітники 

науково-методичного відділу бібліотеки. 

Укладач усіх п’яти випусків календаря Олена Скаченко, завідувач сектору 

методичної роботи, розповіла про історію підготовки, структуру, контент 

календаря. 

«Ще мить, ще мить, ще тільки 

мить і мить, і раптом озирнусь, а це вже 

роки й роки», – крилатий вираз відомої 

української письменниці Ліни Костенко 

підтверджує швидкоплинність часу. Ми 

не даремно обрали його епіграфом 

п’ятого випуску календаря. 

Підготовка щорічного видання про 

знаменні дати – важлива нагода згадати 

славетні традиції навчального закладу, 

вшанувати тих, хто доклав зусилля до його становлення, формування наукової 

слави. Завдяки поєднанню фактографічних і біографічних відомостей, 

універсальності змісту, – він є цінним джерелом інформації про кафедри, 

факультети, творчі колективи, педагогів університету. Сподіваюся, що ґенезу 

поступу підрозділів нашого навчального закладу майбутні дослідники 

вивчатимуть і за сторінками цього календаря», – зазначила укладач. 

Творчість і наукова діяльність педагогів КНУКіМ невід’ємна від часу, на 

який вона припадає. У ній так чи інакше відбиваються суспільні ідеї, історичні 

події, громадські пристрасті. Тому важливо залишити для майбутнього 

покоління культурний та науковий спадок, який буде відбитком нашої доби. 
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Вітали своїх викладачів та дарували музичні подарунки студенти 

університету: 

Український народний хор імені Станіслава Павлюченка Кафедри 

народнопісенного і хорового мистецтва. Художній керівник та головний 

диригент – доцент Олена Скопцова. 

Ансамбль «Гарнограй» секції інструментального мистецтва. Художній 

керівник та головний диригент Сергій Дідок. 
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Студент Кафедри театрального мистецтва Владислав Лисак. Вокальна 

майстерня Бориса Раденка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не вернути всього, що минуло 

Що сховалось як сонце між хмар, 

Тільки в пам’яті наче притулок 

Збереже Вам тепло календар. 

І у мріях і снах незабутніх 

Прочитає колись ювіляр 

Як вітання зворушливі в грудні 

Дарував золотий календар. 
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65. «12+ книг року»: підсумки 2017 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:  http://lib.knukim.edu.ua/12knig-roku-pidsumki-2017/ 

Дата: 29.12.2017 

Мета проекту – інформування наукової, педагогічної і мистецької 

спільноти України про нові видання викладачів університету, що публікувалися 

у поточному році і є у фонді бібліотеки. 

Упродовж 3 років, з 1 січня 2015 р. по 31 грудня 2017 р., у проекті 

представлено 155 наукових, навчальних, документальних, поетичних видань та 

нотних збірок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динаміка (2015–2017 рр.) представлених книг за інформаційними 

ознаками. 
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У 2017 році на сайті університету та у виставковій залі бібліотеки 

представлено 83 новинки. 

Структура видань наступна: 17 монографій, 6 колективних монографій, 19 

навчальних посібників, 6 підручників, 2 збірки нот, 2 збірки поезії, 1 антологія, 

3 словники, 26 практикумів, 1 документальне оповідання. 

Найбільшу частку (61,4%) складають навчальні видання (підручники, 

навчальні посібники, практикуми). На другому місці – наукові видання 

(монографії) (27,71%). 
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Монографії 2017 року 

Колективні монографії 2017 
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Навчальні посібники 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автори – викладачі кафедр 

За підсумками 2017 року у проекті представлено книги науковців 16 

кафедр та 7 секцій. 
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Лідери: 

 Кафедра соціальних комунікацій та інформаційних наук – 7 книг, 

9 практикумів; 

 Кафедра зав’язків з громадськістю і журналістики – 5 книг; 

 Секція музичного фольклору – 5 книг; 

 Секція інструментального мистецтва – 5 книг; 

 Секція операторської майстерності – 5 книг; 

 Секція академічного хорового мистецтва – 2 книги, 14 практикумів. 

 

Структура контингенту авторів за наявністю наукового або 

почесного звання 

Із 83 книг, представлених у проекті, 15 видань – підготовлені авторами 

– докторами наук. 

44 видання підготовлені авторами, які мають наукове звання «Кандидат 

наук». 

14 идань підготовлені викладачами, які мають почесні звання: 

 заслужений діяч мистецтв України. 

 заслужений працівник культури України. 

 заслужений артист України. 

 народний артист України. 

Автори – лідери за кількістю представлених книг 

У рамках проекту найбільше – 5 книг – представив кандидат технічних 

наук, доцент Олександр Прядко. 

Лідери: кандидат культурології, доцент Оксана Білецька – 3 книги, доктор 

мистецтвознавства, професор Олександр Безручко та кандидат історичних наук, 

викладач Галина Салата – по 2 книги. 
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Книги, рекомендовані Міністерством освіти і науки України та 

Міністерством культури України 

Із загальної кількості представлених книг 5 навчальних видань мають гриф 

Міністерства освіти і науки України та Міністерства культури України. 

1. Батченко Л.В. Бізнес-комунікації в міжнародному менеджменті : навч. 

посіб. /Л.В. Батченко, І.С. Бондар, В.А. Русавська ; М-во освіти і науки 

України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – 

Київ : Ліра-К, 2017. – 304 с. 

2. Долбенко Т. О. Документні ресурси бібліотек : навч. 

посіб. / Т.О. Долбенко, Ю.І. Горбань. – Київ : Ліра-К, 2016. – 348 с. 

3. Зубатов С.Л. Методика викладання українського народного танцю : 

підручник / С.Л. Зубатов. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2017. – 376 с. 

4. Історія української літератури: ХХ – ХХІ ст. : навч. посіб. : у 3 т. / 

В.І. Кузьменко, О.О. Гарачковська та ін. – Київ : ВЦ «Академія», 2017. – 

Т. 3. – 544 с. – (Серія «Альма-матер»). 

5. Устименко Л. Історія туризму : навч. посіб. / Л. Устименко, 

І. Афанасьєв. – 4-е вид., перероб. та допов. – Київ : Альтерпрес, 2017. – 

372 с. : іл. 

Упродовж 2017 року у рамках проекту проведено презентації 10 нових 

наукових праць викладачів КНУКіМ: 

 монографії «Теоретичні аспекти сучасної української музики» 

В. Ю. Дорофеєвої; 

 монографії «Духовна культура українців: народна демонологія у 

загальнослов’янському контексті (ХІХ – ХХ ст.)» О. А. Поріцької; 

 монографії «Українці Нижнього Поволжя: історія і сьогодення» 

В. В. Сінельнікової; 

 монографії «Українська естрадна музика і фольклор: взаємопроникнення і 

синтез» В. М. Тормахової; 

 навчального посібника «Теорія і практика бандурного виконавства» 

Н. Б. Брояко; 

 навчального посібника «Кобзарські та бандурні практики» В. Єсипка; 

 навчального посібника «Українська інструментальна музика. Музично-

текстологічний аналіз» Т. В. Пістунової; 

 навчального посібника «Естрадно-джазовий оркестр. Теорія та практика» 

Г. Постоя; 

 навчального посібника «Методика роботи з фольклорним колективом» 

І. Г. Сінельнікова; 

 навчального практикуму «Аранжування та перекладання для капели 

бандуристів» А. Іваниша. 
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Динаміка проведення презентацій: 4 – у 2015 р.; 6 – у 2016; 10 – у 2017 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підсумовуючи результати проекту «12+книг року» у розрізі 2017 року 

зазначимо, що ця форма бібліотечної роботи актуальна і доцільна для реалізації 

у науковому просторі вищого навчального закладу. 

Проект позитивно впливає на розвиток співпраці бібліотеки та кафедр 

університету, сприяє налагодженню книгообміну з авторами. 

Завдяки проекту пропагуються здобутки науково-педагогічних 

працівників університету, зміцнюються позиції бібліотеки в інформаційному 

середовищі КНУКІМ. 
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66. Наукова бібліотека проводжає 2017 рік [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://lib.knukim.edu.ua/naukova-biblioteka-

provodzhaie-2017-rik/ 

Дата: 30.12.2017 

Рік 2017. Чим запам’ятався він користувачам і бібліотекарям? Чого 

навчив? Що змінив? Що беремо з собою в рік прийдешній? Що робитимемо по-

новому? 

Про це йшла мова на загальних 

зборах колективу бібліотеки 28 

грудня 2017 року. Підводили 

підсумки та окреслювали завдання 

на 2018 рік директор наукової 

бібліотеки, кандидат культурології 

Ю. І. Горбань та завідуючі відділами. 
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Наукова бібліотека КНУКіМу у своїй роботі враховує запити науково-

педагогічного складу, магістрантів, студентів; надає інформаційні ресурси; 

організовує заходи, презентації; займається популяризацією літератури. 

Діяльність спрямована на використання інформаційно-бібліотечної сфери як 

основи для розвитку творчого мислення, на формування інформаційної культури 

особистості, створення умов для навчання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бібліотека використовує всі 

види інформаційно-бібліографічної 

діяльності для наближення документів 

до користувачів: віртуальна довідка, 

екскурсії бібліотекою, підготовка й 

видання бібліографічних покажчиків, 

розміщення на сайті їх електронних 

аналогів (друкованих та електронних) 

тощо. Протягом року підготовано й 

видрукувано бібліографічні 

покажчики «З Україною в серці 

відкриваємо світ» до 20-річного 

ювілею кафедри міжнародного 

туризму; «Ткач Микола Михайлович», 

«Сергій Якович Ольговський» (серія «Вчені КНУКіМ», «Київський 

національний університет культури і мистецтв на сторінках періодичних видань, 

1976–2016». 

Час вимагає оновлення й урізноманітнення форм та методів роботи 

наукової бібліотеки, що зумовлює необхідність перекваліфікації співробітників. 

В 2017 році відбувалася велика робота з самоосвіти, удосконалення професійної 

діяльності. 
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Важливою ланкою в професійному розвитку працівників бібліотеки є 

підвищення кваліфікації. Наразі 90% співробітників наукової бібліотеки 

підвищили кваліфікацію в Інституті публічного управління та кадрової політики 

при Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв. 

Протягом року співробітники навчалися в очній та дистанційній формах. 

Були активними учасниками семінарів «Світові бібліотечні тренди», (УБА та 

Goethe-Institut), «Формування документних фондів НТБ/ДІФ/: проблеми і 

перспективи», (ДНТБ України), «Медіаграмотність в українському суспільстві», 

(УБА з Goethe-Institut), «Event-менеджмент – одна з головних складових роботи 

сучасної бібліотеки» (УБА з Goethe-Institut), «Основні напрями бібліографічної 

роботи: теорія і практика» (Національна бібліотека України імені Ярослава 

Мудрого), «Формування нової свідомості на третьому етапі цивілізаційного 

розвитку» (УкрІНТЕІ). 

Пройшли курс «Електронна бібліографія», організований Дистанційною 

Академією ВГ «Основа» і ХДНБ імені В. Г. Короленка співробітники 

інформаційно-бібліографічного та науково-методичного відділів. 

Один з напрямів роботи є проектна діяльність. Проект «12+ книг 

року» створений з метою популяризації та ознайомлення читачів з новими 

науковим доробком науково-педагогічного складу КНУКіМ. Протягом року в 

рамках проекту було презентовано на сайті бібліотеки 83 нових видання, серед 

яких: 16 монографій, 6 колективних монографій, 19 навчальних посібників, 6 

підручників тощо. 

В читальному залі КНУКіМ відбулися зустрічі з авторами – презентації 

книг: 

 монографії «Теоретичні аспекти сучасної української 

музики» В. Ю. Дорофеєвої; 

 монографії «Духовна культура українців: народна демонологія у 

загальнослов’янському контексті (ХІХ – ХХ ст.)» О. А. Поріцької; 

 монографії «Українці Нижнього Поволжя: історія і 

сьогодення» В. В. Сінельнікової; 

 монографії «Українська естрадна музика і фольклор: 

взаємопроникнення і синтез»В. М. Тормахової; 

 навчального посібника «Теорія і практика бандурного 

виконавства» Н. Б. Брояко; 

 навчального посібника «Кобзарські та бандурні практики» В. Єсипка; 

 навчального посібника «Українська інструментальна музика. 

Музично-текстологічний аналіз» Т. В. Пістунової; 

 навчального посібника «Естрадно-джазовий оркестр. Теорія та 

практика» Г. Постоя; 

 навчального посібника «Методика роботи з фольклорним 

колективом» І. Г. Сінельнікова; 

 навчального практикуму «Аранжування та перекладання для капели 

бандуристів»А. Іваниша. 
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Розширюючи напрями реалізації освітнього проекту «Скарби 

нації», бібліотека (спільно з Київським міським будинком вчителя, кафедра 

міжнародного туризму факультету готельно-ресторанного і туристичного 

бізнесу, кафедрою музеєзнавства та пам’яткознавства факультету культурології, 

провели цикл зустрічей із сучасними майстрами прикладного-декоративного 

мистецтва у рамках Культурологічної Студії «Автентика»: персональні виставки 

творів: 

 Марини Саркісян «Українська душа з вірменським 

серцем» (петриківський розпис та вірменські хачкари); 

 Марії Гринюк «Воістину» (косівська кераміка); 

 Валентини Мірошник «Доторкнутися до дива…» (лялька-мотанка); 

 «У сонцеколі» Олесі Вакуленко (петриківський розпис в антистрес-

розмальовках та на жіночих сукнях). 

Бібліотека сьогодення – це не лише книги: сучасна бібліотека, в першу 

чергу, – інформаційний центр, який переходить з реального простору у 

віртуальний. З одного боку, вона пропонує доступ до інформаційних ресурсів в 

мережі Інтернет, а з іншого – створює свої власні електронні інформаційні 

ресурси. Розміщення наукових та навчально-методичних розробок у відкритому 

доступі один зі видів інформаційного забезпечення навчальної та наукової 

діяльності університету. Ініціативу відкритого доступу підтримало 

керівництво університету, тому з вересня працівники бібліотеки розпочали 

процеси щодо їх запровадження і розвитку. Сьогодні репозитарій налічує більш 

ніж три тисячі електронних копій. 

З листопада бібліотека університету  приєдналася до процесу формування 

в суспільстві культури академічної доброчесності, запобігання проявам плагіату, 

поширення засад чесного науково-освітнього процесу. Стала обов’язковою 

перевірка наукових праць на виявлення збігів/ідентичності/схожості в текстах за 

допомогою онлайн-сервісу «Unicheck». 

Співробітники бібліотеки взяли участь в науково-практичних 

всеукраїнських та міжнародних конференціях  «Національні культури в 

глобалізованому світі» (м. Київ, 6–7 квіт.), «Університетська бібліотека як 

простір соціокультурної комунікації» (м. Львів, 18–19 трав.), «Бібліотеки вищих 

навчальних закладів: досвід і перспективи» (м. Одеса, 19–21 черв.), ХХ 

Короленківські читання–2017 «Бібліотеки, архіви, музеї: динамічний розвиток  і 

пошук нових форматів» (м. Харків, 26 жовт.), «Нематеріальна культурна 

спадщина як сучасний туристичний ресурс» (м. Київ, 25–26 

жовт.), «Чернігівська ОУНБ ім. В. Г. Короленка: від витоків до сьогодення», 

м. Чернігів, 27–28 верес.). 

Колектив наукової бібліотеки КНУКіМ не лише примножує свої знання та 

уміння, а й передає досвід молодому поколінню. Кожного року студенти кафедри 

соціальних комунікацій та інформаційних наук факультету культурології 

проходять практику в науковій бібліотеці КНУКіМ, набуваючи професійних 

навичок, навчаючись самостійності, ініціативності, організованості, 

дослідницьким прийомам, які забезпечують працевлаштування за фахом. 
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Також на базі Наукової бібліотеки КНУКіМ проводяться практичні 

заняття  для студентів: в рамках вивчення дисципліни «Інформаційно-пошукові 

системи» були проведені практичні заняття «Пошук інформації в каталогах 

бібліотеки» для студентів I курсу кафедри соціальних комунікацій та 

інформаційних наук груп ІА-26, КББ-46, ДМ-66, ДМ-76 та МАД-56 (викладач – 

доцент Дніпренко Вадим Іванович);  в рамках вивчення дисципліни 

«Інформаційні комунікації» були проведені практичні заняття для студентів I 

курсу факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу заочного 

(групи ГРС-116, ГРТС-166 та Т-146) та денного відділень (групи ГРС-16, ГРС-

26, ГРТС-66 та Т-46). Викладач – доцент Ніколайко Галина Василівна; в рамках 

вивчення навчальної дисципліни «Інформаційний бізнес» відбувся цикл 

практичних занять «Розробка бізнес-плану. Організація презентації власного 

бізнесу» для студентів факультету культурології, групи КББ-45, викладач – 

кандидат культурології, доцент кафедри соціальних комунікацій та 

інформаційних наук, директор наукової бібліотеки Юрій Іванович Горбань. В 

листопаді в рамках вивчення дисципліни «Вступ до фаху» було проведено 

заняття для студентів I курсу факультету культурології (групи МС-17). Викладач 

– кандидат педагогічних наук, професор Ключко Юлія Миколаївна. В ході 

заняття студенти мали можливість ознайомитись з усіма структурними 

підрозділами бібліотеки. 

На допомогу навчанню та розвитку студентів проводилися круглі столи 

 за участі студентів Факультету культурології «Формування 

національного інформаційного простору: роль документно-

інформаційних інституцій»; 

 «Державна інформаційна політика у галузі культури», який був 

присвячений актуальній проблемі збереження української культури, 

популяризації сучасної та автентичної української культури у світі; 

 «Цензура століття тому і сьогодні: проблеми, запитання». В рамках 

проведення круглого столу відбулася презентація монографії «Цензура 

в публічних бібліотеках України 1917-1939 рр.». 

 «Хмарні технології в бібліотеці: трансформація бібліографічної 

діяльності» 

 «Сучасні технології зберігання документів у бібліотеці» 

Керівництво та колектив Наукової бібліотеки КНУКіМ розуміють, що ХХІ 

століття змушує переосмислити соціальні та культурні функції, які сьогодні 

реалізує бібліотека. Відбуваються процеси модернізації, а сама бібліотека стає 

публічним простором, що орієнтується на своїх користувачів. 

Сучасним та незвичним для середньостатистичної бібліотеки заходом 

був «Тиждень книги». Серед заходів, що відбулися – круглі столи та лекції від 

українських та зарубіжних науковців, фахівців бібліотечної, видавничої та 

інформаційної справи; виставки наукових доробків кафедр та факультетів вишу 

(«Виставка артбуків студентів кафедри графічного дизайну і реклами». Головна 

ідея виставки полягала у демонстрації студентських робіт з напряму створення 

артбуків – «книг художника».), презентації нових видань. 
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Наукова бібліотека КНУКіМ має на меті зберегти культурні цінності у 

площині сучасного бачення, тому провела тиждень «Бібліотечний 

MAINSTREAM» в рамках святкування Всеукраїнського дня бібліотек. За цей 

тиждень відбулась фотовиставка «Красуні України»; в мистецькій залі Наукової 

бібліотеки КНУКіМ відбулось відкриття виставкитворчих робіт дизайнера-

графіка, кандидата мистецтвознавства, викладача кафедри графічного дизайну і 

реклами Оксани Чуєвої; пройшла зустріч студентства і науково-педагогічного 

колективу вишу із президентом Всеукраїнського рейтингу «Книжка 

року»Костянтином Родиком;  літературно-художня імпреза «Бандура як душа 

народу…». 

В Арт-галереї Наукової бібліотеки Київського національного університету 

культури і мистецтв відбулася персональна виставка витинанок киянки Наталії 

Фесенюк «Витинанки долі». 

Наукова бібліотека надала можливість студентам кафедри соціальних 

комунікацій та інформаційних наук факультету культурології і представників 

кафедри міжнародного туризму факультету ГРТБ зустрітися із науковцями 

Етнографічного музею м. Тарнова: генеральним директором музею Анджеєм 

Шпунері, науковими співробітниками Данутою Сетері та Уршулою Гєронь. 

Цікавою подією стала лекція-знайомство «Бібліотека Варшавського 

Університету: науковий приклад з Польщі» директора університетської 

бібліотеки Лазарського Університету (Варшава) д-ра Хенріка Холлендера, 

проведена для студентів 1-4 курсів спеціальності «Книгознавство, 

бібліотекознавство і бібліографія» та спеціалізації «Менеджмент бібліотечно-

інформаційної діяльності». В рамках вивчення навчальної дисципліни 

«Інформаційний бізнес» відбулася зустріч студентів Факультету культурології з 

директором видавництва Ліра-К Віталієм Івановичем Зарицьким. З 

нагоди Міжнародного дня анімації в читальній залі Наукової бібліотеки 

відбулась зустріч студентів ФРіШБ з Ярославою Руденко-Шведовою, 

режисером, художником-постановником, членом Національної спілки 

кінематографістів України і журі Канівського міжнародного кінофестивалю. Для 

студентів і співробітників університету відбулася зустріч із Сергієм Бахіним, 

фахівем з медіа-питань, редактором Національного газетно-журнального 

видавництва, засновником Всеукраїнської громадської ініціативи «Патріотичні 

екскурсії по Україні», презентація першого в історії українського музеєзнавства 

та пам’яткознавства наукового перевидання пам’яткознавчих праць, професора 

Григорія Павлуцького «Дерев’яні та муровані храми України». 

Більш того, сучасна бібліотека – це центр суспільного життя, що 

орієнтується на особистість та її потреби. Тому Наукова бібліотека КНУКіМ 

прагне стати для кожного користувача тим закладом, де кожен може не лише 

отримати інформацію, а й знання, спілкування та знайомство з цікавими 

особистостями та подіями. 
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